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সকল প্রশংসা মহান রব্বুল আলামমননর 
দরবানর, মিমন আমানদরনক এই ফেৎনার 
জমানায়ও হক্ব জা’মাআনের সানে ফেনক 

মজহানদর পনে এমিনয় িাওয়ার োওমেক দান 
কনরনেন। দরূদ ও সালাম বম্ষিে ফহাক ফরেষ্ঠ সমরমবদ 
নবীকবু ল মশনরামমি নবী মবুহাম্াদবুর রাসূলবুল্াহ সাল্াহু 
আলাইমহ ওয়া সাল্ানমর উপর, এবং োর পমরবার-
পমরজন, সােীবিষি ও ফকয়ামে পিষিন্ত আিে দ্ীন ও 
ইসলানমর অনবুসামর মবুজামহমদননর উপর।
মবুহোরাম পাঠক !

‘োরমবয়াহ’ ম্ািামজননর অষ্টম সংখ্া প্রকানশর পনে 
আলহামদবু মলল্াহ। আল্াহ ো’আলা এর সানে সংমলিষ্ট 
ফলখক, পাঠক ও প্রস্তুেকারী এবং শুভাকামখি সকল 
ভাইনক উত্তম বদলা দান করুন, আমীন। সাধারিে 
আমানদর এই ম্ািামজনন োনক মজহানদর প্রমে 
উদ্বুদ্ধ কামর মকেবু পানেয়। আল্াহ ো’আলা আমানদর 
সকলনক এর ফেনক োয়দা গ্রহি করার োওমেক 
দান করুন, আমীন।
মবুহোরাম পাঠক !

আজ আমরা এমন এক কমঠন সময় পার করমে, 
ফিমদনক োকাই ফসমদনকই ফদমখ ইসলাম ও 
মবুসলমাননদর মননয় কটাক্ষ। োগুনের ফপ্রোত্তারা 
ক্রমািেভানব আমানদর ধনমষির অবমাননা কনর 
িানছে, োর মবরুনদ্ধ মবচার প্রােষিনা করনল শুরু হয় 
িমিমমস। ফকাননা অপরাধ সংঘমটে হওয়ার পর ো 
দমনন িমিমমস করা আনরা অপরাধ জন্ম মদনে পানর। 
সৃমষ্ট হনে পানর নানা জমটলোর। রংপবুনরর ঘটনাই 
ধরা িাক, এক ব্মতির মবরুনদ্ধ সংখ্ািমরষ্ঠ মানবুন্র 
ধমষি ইসলাম অবমাননার অমভনিাি আসল। মানবু্ 
প্রমেবাদ করল। পবুমলনশর কানে মামলা মননয় ফিল। 
মামলা মননে পবুমলনশর িোরীমে িমিমমস। মামলা 
ফনয়ার পর শুরু হল েদনন্ত মিনলমম, অপরাধী ধরনে 
িমিমমস। মবক্ষবু ব্ধ জনো দোয় দোয় আন্ালন 
করল, আমটিনমটাম মদল। সংমলিষ্ট কেষিানদর ফকাননা 
রা ফনই। োনদর ফবানধাদয় হল েখন, িখন ঝনর 
ফিনে োজা ক’মট প্রাি, আহেনদর আেষিনানদ ভামর 
হনয়নে হাসপাোল, আগুনন পবুনিনে কে অভািার 
ঘর। এখন ব্স্তোর ফশ্ ফনই আইনশৃখিলার 
কেষিানদর। পবুনরা ফদনশর মননানিাি এমদনক আকম্ষিে 
হওয়ার পর টনক ননিনে োনদর।

 দানয়র হনয়নে বহু মামলা। ফগ্রেোনরর ভনয় শে-
সহস্র পবুরু্ হনয়নে ঘরোিা। এখাননও উপমর কামাই- 
ফগ্রেোরবামিজ্। মামলা ফদমখনয় ফগ্রেোর, এরপর 
টাকার মবমনমনয় মবুমতি। মনরীহ জনোর নামভশ্াস। 
দবুঃনখর মব্য় হনছে এসব ঘটনার মূল অপরাধীনক 
কখননা শামস্তর মবুনখামবুমখ করা হয় না। কক্সবাজানরর 
রামবু, পাবনার সাঁমেয়া মকংবা ব্াহ্মিবামিয়ার 
নামসরনির ফভালার ঘটনা- সবর্ষি একই কামহনী 
মচমর্ে হনয়নে। ফিই একটা অ-মানবুন্র কারনি 
এেগুনলা মানবু্ ক্ষয়ক্ষমের মশকার হল োনক দমডিে 
না কনর িমদ পরবেষিীনে ধমষিীয় আনবনির বশবেষিী 
হনয় অ্াকশনন িাওয়া জনোর নানম মামলা করা 
হয়, োহনল এটানক বলা হনব ফভেনর ক্ান্ার ফরনখ 
বাইনর চমষিনরানির মচমকৎসা করা। আসল জায়িায় 
হাে না মদনয় এভানব সমাধাননর আশা করা মনেক 
ফবাকামম।

 ফেসববুকসহ সামামজক ফিািানিাি মাধ্নম ইসলাম 
অবমাননানক ফকন্দ্র কনর এসব সমহংসোয় ফি 
প্রািহামন ও ক্ষয়ক্ষমে হনয়নে ফসনক্ষনর্ সংখ্ালঘবু 
মহ ব্ু , সংখ্াগুরু মবুসলমান এবং সরকার- মেন 
পনক্ষরই দায়বদ্ধো আনে। ইসলাম সহনশীলোর ধমষি, 
মানবোর ধমষি, ইনসানের সানে মবচার কািষি পমরচালনা 
করার ধমষি। েনল এনদনশর সংখ্ালঘবু মহ ব্ু নদরও ফো 
মকেবু কেষিব্ আনে। এসব কেষিনব্র মনধ্ অন্েম 
হনছে এনদনশর সংখ্াগুরু মবুসলমাননদর ধমষিমবশ্ানসর 
প্রমে রেদ্ধানবাধ বজায় রাখা এবং ফকাননা ধরননর 
কটূমতি, উনত্তজনাকর বতিব্ মকংবা আপমত্তকর মন্তব্ 
ফেনক মবরে োকা। 

আর আমরা িারা সংখ্ািমরষ্ঠ মবুসলমান, মননজনদর 
দ্ীন-ঈমাননক ফিমন দবুষ্টনদর আক্রমি ফেনক আমানদর 
রক্ষা করনে হনব, ওয়ালা’ বা’রা এর মাস’আলা ফমনন 
চলনে হনব, ফেমমন এটাও লক্ষ্ রাখনে হনব ফি, 
মনরপরাধ ফকাননা অমবুসমলম ফিন আমানদর হানে 
জবুলবুনমর মশকার না হয়। এই সীমাটবু কবু  রক্ষা করার 
োলীম ফো শরীয়ে আমানদর িবুি িবুি ধনর মদনয় 
আসনে। োোিা এনদর অনননকই ফি মেলনক োল 
বানানে পারঙ্গম ো-ও ফো স্মরনি রাখা দরকার। 
এই ফো কনয়ক বের আনির কো, মবমবমস সংবাদ 
মদল ফি, ভারনে ফখাদ মহ ব্ুরাই বােবুর ফমনর দাঙ্গা 
বাধাননার ফচষ্টা করমেল। 
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ঘটনামট ভারনের উত্তর প্রনদনশর ফিাডিা ফজলার। 
ফজলার পবুমলশ সবুপার উনমশ কবু মার মসংনয়র জবামননে 
ঘটনার বৃত্তান্ত হনছে, শমনবার রানে কাটরা বাজার 
এলাকার একমট গ্রাম ফেনক দবু মট বােবুর চবু মর হনয় িায়। 
পনর বােবুর দবুনটার িলা ফকনট ফেনল রাখা হয়। মকন্তু 
স্ানীয় কনয়কজন বামস্া মঙ্গল ও রামনসবক নামক 
দবুজননক ঘটনাস্ল ফেনক পালানে ফদনখ ফেনল। োরা 
মিনয় মরা বােবুর ফদনখ পবুমলনশ খবর ফদয়। ফসামবার 
দবুজননকই ফগ্রেোর কনর পবুমলশ। মরা বােবুর দবু মটর 
েনল সামময়কভানব এলাকায় সাম্প্রদাময়ক উনত্তজনা 
েমিনয় পনিমেল বনলও স্ীকার কনরন পবুমলশ সবুপার। 
মেমন আনরা বনলন, অননক পবুমলশ পাঠানে হনয়মেল 
পমরমস্মে মনয়ন্ত্রি করনে। দবুজননক ফগ্রেোর কনর 
মজজ্াসাবাদ করনেই আসল ঘটনা ফবমরনয় আনস। 
(দদমনক নয়া মদিন্ত, ৫ অন্াবর, ২০১৭) 

এই রকনমর ঘটনা আমানদর ফদনশও ফো ঘনটনে। 
মননজরা মূমেষি ফভনে নামলশ দানয়র করার ঘটনা 
মবমভন্ন সময় পর্-পমর্কায়ও এনসনে। এই িানদর 
চমরর্ োনদর ব্াপানর সেকষি োকা ফো অননক ফবমশ 
প্রনয়াজন। রাষ্ট্র িারা পমরচলনা কনরন সাম্প্রদাময়ক 
সংঘানে হোহনের দায়ভার োনদর ওপরই সবনচনয় 
ফবমশ বেষিায়। ধমষি অবমাননাকারীনদরনক ফগ্রেোনরর 
ফক্ষনর্ সরকানরর আইন শৃখিলা রক্ষাকারী বামহনীর 
উদাসীনো আমানদর প্রবলভানব পীিা ফদয়। অমভনিাি 
আসার সানে সানে অপরাধীনক ফগ্রেোর কনর 
মৃেবু ্দডি মদনলই ফো সব ঠাডিা হনয় িায়! সরকানরর 
মকেবু মন্ত্রীনক ফটনকা মাোয় হাে ববুলানে ববুলানে 
বলনে ফশানা িায়, ‘মবনশ্ একটা মহল (!) মানবুন্র 
ধমষিীয় আনবিনক পবু ঁমজ কনর এই ঘটনা ঘমটনয়নে।’ 
সব জায়িায় োরা ‘মবনশ্ মহনল’র িন্ধ পান। কো 
হনছে অপরাধীনক সময়মে শানয়স্তা করনল ফো 
োরা এই সবুনিািটা পায় না! এই কানজ িমিমমস 
কনর আপনারাই ফো ‘মবনশ্ মহল’ফক মানবুন্র 
আনবি পবু ঁমজ করার সবুনিাি কনর মদনছেন!? রংপবুনরর 
ঘটনায় দাদাবাববুনদর ফদশ ভারনের মায়াকান্না ফদনখ 
আমানদরও ফচানখ জল এনস পনিনে। বাংলানদনশ 
মবিে পাঁচ/সাে বেনর সংখ্ালঘবুনদর ওপর হামলার 
মার্ কনয়কটা ঘটনা ঘনটনে। আর ভারনের ফখাদ স্রাষ্ট্র 
মন্ত্রিালনয়র মহসানব ফসখানন প্রমেমদন িনি মেনমট 
কনর সংখ্ালঘবু মনিষিােননর ঘটনা ঘনট। এোিা ভারে 
আর বাংলানদনশর সংখ্ালঘবু মনিষিােননর রূপ-প্রকৃমে 
এনকবানর মভন্ন। বাংলানদনশ সংখ্ালঘবু মনিষিােন মানন 

মূমেষির ভাঙ্গা মাো মকংবা কনয়কটা ফপািা ঘরবামি। 
পক্ষান্তনর ভারনে সংখ্ালঘবু মনিষিােন মানন ১৯৪৮ 
সানল হায়দরাবানদ ১০ লক্ষ মবুসমলম হে্া, ১৯৯২ 
সানল বাবমর মসমজদ গুমিনয় মদনয় ভারেজবুনি লাখ 
লাখ মবুসমলনমর রতি মননয় ফহামলনখলা, ২০০২ সানল 
ফমামদ-আদভামননদর প্রে্ক্ষ মদনদ মহাত্া িান্ধীর 
এলাকা গুজরানট িিহে্া আর বেষিমান চলমান 
মনিষিােননর ঘটনা ফো আনেই। অপরমদনক িবুি িবুি 
ধনর চলনে ভূস্িষি কাশ্ীনর রতিিঙ্গা প্রবামহে করা। 
ভারনের জননক আনলম অে্ন্ত আেনসাস কনর 
বনলমেনলন, “স্াধীনোর পর ফেনক সারা ভারনে 
মহ ব্ু নদর হানে লাখ লাখ মবুসমলম মনহে হনয়নে। 
মকন্তু আজ পিষিন্ত এই অপরানধ একজন মহ ব্ুরও 
মৃেবু ্দ- হয়মন।” সবুেরাং মনরীহ মানবুন্র ফোপ ফোপ 
রনতি ফিই ভারনের ফচহারা বীভৎস হনয় আনে োরা 
িমদ মবনশ্র ফকাোও সংখ্ালঘবু মনিষিােননর ব্াপানর 
উনদ্ি প্রকাশ কনর, মবুরুব্ী ফসনজ মননদষিশনা মদনে 
আনস েনব ো িনেষ্ট পমরমানি ফকৌেবু ক উৎপাদন 
করনব। মননজর বামিনে আগুন লামিনয় ফি অনন্র 
বামির আগুন ফনভানে ফদৌিঝাঁপ কনর ফস স্ােষিবাজ 
োিা আর মকেবুই নয়।

ভারে ফহাক আর বাংলানদশ, মহ ব্ু ফহাক আর মবুসমলম- 
সংখ্ালঘবু মনিষিােন সবখাননই ফিমন অন্ায়, ফেমমন 
এক ধনমষির অনবুসারী হনয় অন্ ধমষিনক অবমাননা করাও 
মারাত্ক অপরাধ। এনে সাম্প্রদাময়ক দাঙ্গার সৃমষ্ট 
হয় এবং বহু মনরপরাধ মানবুন্র জান-মাল হুমমকর 
মবুনখ পনি। অেএব এসব ফক্ষনর্ দ্রুে ন্ায়মবচানরর 
ব্বস্া কানয়ম করনে হনব। আর ো বাস্তবায়ন করা 
সম্ভব হনব ইসলমী ফখলােনের মাধ্নম, িা প্রমেমষ্ঠে 
হওয়ার জন্ মজহাদ মে-সামবমলল্ার মবকল্প মকেবু 
ফনই। 

মবুহোরাম পাঠক ! পমরনশন্ আমম বলব, আসবুন 
এসকল মহ ব্ু-মালাউন, ফিরুয়া সন্ত্রাসীনদর ফোবল 
ফেনক উম্নে মবুসমলমার জান-মাল, ইজ্জে-আব্রু 
ফহোজনের জন্ িিওয়ানয় মহন্র কানেলানক 
শমতিশামল কমর, এবং োনদর সানে একাত্তো ফঘা্িা 
কনর সম্বুখ পানন এমিনয় িাই। আল্াহ ো’আলা 
আমানদরনক িিওয়ানয় মহন্র কানেলাভবু তি হনয় 
মজহানদর পনে অমবচল োকার োওমেক দান করুন 
এবং মবুজামহদীননদরনক সবখানন সেলো অজষিন 
করার োওমেক দান করুন। আমীন।
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সাহাবানয় ফকরাম রামিয়াল্াহু আনহুম আজমাইন 
নববী মহদানয়নের আনলানক এই মব্য়মট ববুনঝমেনলন 
ফি, আল্াহর পনে মজহাদ হনছে সকল মবুসলমাননক 
ইজ্জে ও সম্ান প্রদাননর উৎকৃষ্ট মাধ্ম। মজহাদ 
মবুসলমাননদর সংঘবদ্ধ জীবন ও ব্মতিিে জীবননক 
অবমাননা ও ধ্ংনসর হাে ফেনক সবুরমক্ষে রানখ। 
ফকননা, ইজ্জে-সম্ান রনয়নে আল্াহর দ্ীননর 
মানঝ, আর প্রকৃে ইজ্জে-সম্াননর উপিবুতি একমার্ 
মবুসলমানিিই। অপরমদনক মজল্েী ও অপমান-
অপদস্োর উপিবুতি কানের ও মবুনামেকরা। আল্াহ 
ো‘আলা বনলন,

َوِلَِّ اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِننَي َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقنَي ال يـَْعَلُموَن
অেষি: “আর মিষিাদা ফো ফকবল আল্াহ, োঁর রাসূল 
ও মবুমমননদর জন্ই। মকন্তু মবুনামেকরা ো জানন না 
(ফি, সম্ামনে কারা আর অসম্ামনে কারা)”। (সূরা 
মবুনামেকবু ন ৬৩:৮)

আল্াহ ো‘আলা আনরা বনলন,
 َوأَنـُْتُم اْلَْعَلْوَن ِإْن ُكنـُْتْم ُمْؤِمِننَي

অেষি: “িমদ ফোমরা বাস্তনবই মবুমমন হনয় োক, 
োহনল ফোমরাই মবজয়ী হনব”। (সূরা আল-ইমরান 
৩; ১৩৯)

সেকষিো: আল্াহ ো‘আলা মবুমমননদর সম্ান ও 
সেলো ঈমাননর সানে জবুনি মদনয়নেন। ফকননা, 
িার (প্রকৃে) ঈমান রনয়নে, ফস সবষিাবস্ায় সেল 
ও সম্ামনে হনব। মবুসলমান িখন মজহাদ ফেনি 
মদনয় আমখরানের পমরবনেষি দবু মনয়া মননয় মগ্ন ও 
ব্স্ত হনয় পিনব, েখন োর ওপর ভয়, লাঞ্ছনা ও 
এই জােীয় অন্ান্ মবুমসবে ফচনপ বসনব। ফিমনটা 
হিরে আবদবুল্াহ ইবনন উমার রামিয়াল্াহু আনহু 
ফেনক বমিষিে হনয়নে, রাসূলবুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইমহ 
ওয়াসাল্াম বনলনেন, “িখন ফোমরা বাইনয় ‘ঈনা 
(এক প্রকার সবুদী কারবার) করনে োকনব, িরু-
িাভীর ফলজ ধনর োকনব, চা্াবানদর ওপর সন্তুষ্ট 
হনয় িানব এবং মজহাদ পমরে্াি করনব, েখন লাঞ্ছনা 
ও অবমাননা ফোমানদর ওপর চামপনয় ফদওয়া হনব; 
িেক্ষি না ফোমরা ফোমানদর দ্ীননর (মজহানদর) 
ওপর মেনর আনসা”। ফি ব্মতি মজহাদ পমরে্াি কনর 
দবু মনয়া মননয় ব্স্ত হনব, োর ওপর ফনোকীর ভয় 
রনয়নে। ফিমনটা হিরে আববু হুরায়রা রামিয়াল্াহু 
আনহু কেৃষিক বমিষিে এক হামদনস রাসূলবুল্াহ সাল্াল্াহু 

আলাইমহ ওয়াসাল্াম ইরশাদ কনরনেন,
 َعْن َأِب ُهَريـَْرَة، قَاَل قَاَل َرُسوُل الَِّ صلى هللا عليه وسلم     َمْن َماَت

َوَلْ يـَْغُز َوَلْ ُيَدِّْث ِبِه نـَْفَسُه َماَت َعَلى ُشْعَبٍة ِمْن نَِفاٍق
আবূ হুরাইরাহ্  (রাঃ) ফেনক বমিষিেঃ মেমন বনলন, 
রসূলবুল্াহ (সাল্াল্াহু ‘আলাইমহ ওয়াসাল্াম) বনলনেনঃ 
ফি ব্মতি মৃেবু ্বরি করনলা, অেচ কখননা মজহাদ 
করনলা না বা মজহানদর কো োর মনন ফকান মদন 
উমদেও হনলা না, ফস ফিন মবুনামেনকর মৃেবু ্বরি 
করনলা। (মবুসমলম-৪৮২৫ - ই.ো. ৪৭৭৮, ই.ফস. 
৪৭৭৯)

োঁরাই মেনলন সাহাবানয় ফকরাম, িারা মজহাদ 
কনরনেন। েনল এর প্রমেদানস্রূপ আল্াহ 
সবুবহানাহু ওয়া ো‘আলা োঁনদরনক শুধবু মবমভন্ন রকম 
ইজ্জে-সম্ান মদনয় ভূম্ে কনরনেন োই নয়; বরং 
োঁনদরনক নানারকম সবুসংবাদ মদনয়নেন। আল্াহ 
ো‘আলা বনলন,

َوالَِّذيَن َجاَهُدوا ِفيَنا لَنـَْهِديـَنَـُّهْم ُسبـَُلَنا َوِإنَّ الََّ َلَمَع اْلُمْحِسِننَي
অেষি: িারা আমার পনে সাধনায় আত্মননয়াি কনর, 
আমম অবশ্ই োনদরনক আমার পনে পমরচামলে 
করব। মনশ্চয় আল্াহ সৎকমষিপরায়িনদর সানে 

আনেন। [ সবুরা আনকাববুে ২৯:৬৯ ]

বস্তুেঃ মজহাদ একমট দানয়মী ইবাদে, িা মকয়ামে 
পিষিন্ত অব্াহে োকনব। 
হিরে জানবর মবন সামবুরা রামিয়াল্াহু আনহু ফেনক 
বমিষিে, রাসূলবুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়াসাল্াম 
ইরশাদ কনরনেন, “এই দীন সবষিদা প্রমেমষ্ঠে োকনব, 
আর এনক প্রমেষ্ঠার জন্ মবুসলমাননদর একমট দল 
মকয়ামে পিষিন্ত মজহাদ করনে োকনব”। 

হিরে ইমরান মবন হুসাইন রামিয়াল্াহু আনহু বনলন, 
রাসূলবুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়াসাল্াম ইরশাদ 
কনরনেন, “আমার উম্নের ফকান না ফকান দল 
সবষিদা সে্নক ফহোজে ও সংরক্ষনির জন্ লিাই 
করনে োকনব। ফি ফকউই োনদর সানে দবুশমমন 
করনব, োরা োর ওপর মবজয়ী োকনব। এমনমক 
এই উম্াহর ফশ্ ব্মতি মাসীনহ দাজ্জানলর সানে 
লিাই করনব”।
অনবুবাদ - মাওলানা সাইেবু ল ইসলাম (‘নাওয়ানয় 
আেিান মজহাদ’ ম্ািামজননর মিনসম্বর-২০১৯ 
সংখ্ার ১২ পৃষ্ঠা ফেনক সংিৃহীে ও অনূমদে)
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بسم هللا الرمحن الرحيم
 َي أَيُـَّها النَِّبُّ اتَِّق الََّ َواَل ُتِطِع اْلَكاِفرِيَن َواْلُمَناِفِقنَي ِإنَّ الََّ َكاَن َعِليًما
 َواتَِّبْع َما يُوَحى ِإلَْيَك ِمْن رَبَِّك ِإنَّ الََّ َكاَن ِبَا تـَْعَمُلوَن (১) َحِكيًما

(৩) َوتـَوَكَّْل َعَلى الَِّ وََكَفى ِبلَِّ وَِكيًل (২) َخِبريًا

অেষি:“ফহ নবী! আল্াহনক ভয় করনে োকবু ন এবং 
কানের ও মবুনামেকনদর কোয় চলনবন না। মনশ্চয় 
আল্াহ মহাজ্ানী, প্রজ্াময়। আপনার প্রমেপালনকর 
পক্ষ ফেনক আপনার প্রমে ফি ওহী পাঠাননা হনছে 
োর অনবুসরি করুন। ফোমরা িা মকেবু কনরাআল্াহ 
মনমশ্চে ভানব ফস সম্পনকষিঅবিে এবং আল্াহর প্রমে 
ভরসা রাখবুন। কমষি মবধাননর জন্ আল্াহ ো’আলাই 

িনেষ্ট”। (সবুরা আহিাব৩৩ : ১-৩)

আমম কাশ্ীনর “আনসানর িাজওয়ােবু ল মহন্র” 
সানে সমৃ্পতি হনয়মে ফকন? আমম ফকন এরকম উঁচবু  
মহম্েওয়ালা এবং আল্াহ ও োর রাসূল সাল্াল্াহু 
আলাইমহ ওয়া সাল্াম এর সানে এবং োনদর মবমধ-
মবধাননক ফমাহাব্েকারী ঐসকল মবুজামহদীননদর 
কানেলানক পে্ কনরমে, সনবষিাপমর োনে ফকন 
আমম অন্তভবু ষিতি হনয়মে – ফসমব্য়মটআপনানদরকানে
ফখালাসাকরনবাইনশাআল্াহ।

আমম মবমভন্ন দ্ীমন প্রমেষ্ঠান ফেনক মশক্ষা অজষিন 
কনরমেলাম।কবু রআন মাজীদ মহেজ করা ফেনক 
মননয় দাওরানয় হামদস পিষিন্ত ফবশ মকেবু মাদরাসায় 
মবমভন্ন ধরননর রাজননমেক মোদশষিআমারনদখাহনয়
মেল।পিানলখারপাশাপামশ মজহানদর মদনকও দৃমষ্ট 
রাখমেলাম।

প্রেম ফেনকই এই মেমকর মেল ফি, মকভানব আল্াহ 
ো’আলা োর রাস্তা েো মজহাদ মে সামবমলল্াহর 
জন্ কববুল করনবন।কারি শুধবু মকোনবর মনধ্ই মন 
পনি োকে না বরং ইলনম দ্ীন মশক্ষার পাশাপামশ 
এই মচন্তাও হনো ফি, মকভানব মজহাদী কানজর জন্ 
উপিবুতি হনে পামর।

ফস সময়গুনলানে আমম কনয়কমট সংিঠননর সানে 
সমৃ্পতি মেলাম।মকন্তু অন্তনরর আকাঙ্কা মেল, ফি 
আহ্ান ও মানহানজর দাওয়াে ববুরহান ওয়ানী 
এবং জামকর মূসা ভাই মদমছেনলন, িমদ ফকান ভানব 
ফসই দাওয়াে ও মজহানদর কানজ অংশগ্রহি করনে 

পারোম! এর কারি, আজ পিষিন্ত িে ফ্ািান শুননমে 
ো ফেনক ফসগুনলা মভন্ন মেল।

হঠাৎ রাসূলসাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়া সাল্ানমর 
আনবুিে্শীল, দ্ীননর ফমাহাব্েকারী 
ফনোএবংএকজন মবুজামহনদর ফ্ািান ও আওয়াজ 
আমার কানন আনস। মিমন অন্ সকল ফ্ািাননর 
পমরবনেষি হয়নো শরীয়ে নয়নো শাহাদানের ফ্ািান 
মদনলন। এই ফ্ািান আমার অন্তরনক জয় কনর 
মনল।ফকননা মজহানদর ব্াপানর িে হামদস রেবি 
কনরমে এবং মবুজামহদনদর ফি সমস্ত গুিাবলী ফজননমে, 
ফস সকল গুিাবলী এবং হামদস সমবুনহর বাস্তব নমবুনা 
এই মবুমতি পািনলর মানঝ পাওয়া মিনয়মেল। এটা 
আমার জন্ মবশাল আনন্র মব্য় মেল।

এরপরআমমখবুবনপনরশানহনয়মিনয়মেলাম ফি, এখন 
আমম মক করনে পামর? িমদ আমম হক্ব ও সনে্র 
আহ্ানন সািা না মদনে পামর োহনল কাল মকয়ামনের 
মদবনস আল্াহ এবং োর রাসূল সাল্াল্াহু আলাইমহ 
ওয়া সাল্াম এর সামনন কীভানবদাঁিানবা?

প্রায় সময় এ কো মনন হে ফি, োনদর সানে 
সমৃ্পতি হওয়া আমার জন্ অসম্ভব।োই একমদন 
আসনরর পর দবু ’আ করমেলাম, “ফহ আল্াহ! আপমন 
সকল মব্নয় সক্ষম।ফিনকান ভানব আপমন আমানক 
আপনার মবুজামহদ বা্ানদর সানে সমৃ্পতি কনর 
মদন”। েখনওসন্ধ্া হয়মন, আল্াহ ো’আলা আমার 
দবু ’আ কববুল কনর ফেলনলন। একমট মাধ্ম - িার 
মাধ্নম আমম পূবষি ফেনকই ফচষ্টা করমেলাম, ফসখান 
ফেনক হঠাৎ উত্তর এনস ফিল।জামকর মূসা ভাইনয়র 
সহনিািীরায়হান খান ভাইনয়র সানে আমার 
ফিািানিাি হনয় ফিল।

আমার একজন ঘমনষ্ঠ সােী িার দৃমষ্টভমঙ্গও এরকমই 
মেল,োনক আমার এ অবস্ার কো জানালাম।আমম 
োনক বললাম, সমস্ার সমাধান হনয় ফিনে, এখন 
আর ফকান ফটনশন ফনই। িখন আমম োনক বললাম 
ফি, জামকর মূসা ভাইনয়র সানে ফিািানিাি হনয় 
ফিনে, েখন ফস মবশ্াসই করনে পারমেল না। 
িখন মকেবুটা আশ্স্ত হল েখন ফসও অননক খবুমশ 
হল। এভানবই আমম কািষিেঃ িাজওয়ােবু ল মহন্র 
মবুজামহদনদর সানে সমৃ্পতি হনয় ফিলাম।

তারবিয়াহ । ০৯



রায়হান খান ভাইনয়র সানে কো চলমেল।একমদন 
আমম ভাইনক বললাম, ‘হিরে! একমট কো 
বলবুন।জামকর ভাই পামকস্তামন সংস্ার সানে ফকন 
প্রকানশ্ সম্পকষিহীনোর ফঘা্িা মদনয়নেন?’রায়হান 
ভাই বলনলন, ‘ভাইজান! আমানদর উনদেশ্ মেল 
কাশ্ীনরর এ মজহাদনক পামকস্তান সরকার এবং 
সংস্াগুনলা ফেনক স্াধীন করা’। এখানন এ মব্য়মটও 
জানা প্রনয়াজন ফি, ‘মজহানদরস্াধীনো’ দ্ারা মক 
উনদেশ্? 

‘মজহানদর স্াধীনো’ দ্ারা উনদেশ্ হনলা, মজহাদ এমন 
ফকান সংস্া বা ফকান সরকানরর অধীনন করা িানবনা, 
ফি আল্াহ এবং োর রাসূল সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়া 
সাল্াম এর শরীয়ার অধীনন না োকনব। ‘মজহানদর 
স্াধীনো’ দ্ারা উনদেশ্ হনলা দবু মনয়ার সমস্ত আইন 
এবং সংস্া ফেনক স্াধীন হনয় আল্াহর শরীয়াহর 
মবমধ-মবধাননর ফিালাম হনয় মজহাদ করা। ‘মজহানদর 
স্াধীনো’ হনলা আল্াহ ো’আলার শরীয়াহর 
ফিালামমর ঐ মশকল, িা দবু মনয়ার সকল মশকল ফেনক 
মবুমতি ফদয়।

‘মজহানদর স্াধীনো’র উনদেশ্ হনলা, ফকান 
ফদশ অেবা সংস্া প্রসূে পররাষ্ট্র অেবা প্রমক্স 
িবুনদ্ধর(Proxy War)অংশ না হওয়া। ‘মজহানদর 
স্াধীনো’র মাকসাদ হনলা শরীয়াহর মবচার ব্বস্া 
এবং দ্ীন প্রমেষ্ঠা করা।
‘মজহানদর স্াধীনো’ িা ন্াশনামলজম, ফসকবু লামরজম, 
কমমউমনজম, ফস্াশামলজম এবং সবষিপ্রকার 
স্জনপ্রীমে ফেনক স্াধীন। ‘মজহানদর স্াধীনো’ 
এমন এক প্রনচষ্টার নাম িার পমরিমে “জয় মহ্, 
জয় পামকস্তান, মকংবা জয় বাংলার” ফ্ািান নয়, 
বরং দারুল ইসলানমর বরকেময় পমরনবশ দেমর 
করা।

আমরা ববুনঝমে ফি, ঐ সকল সংস্ার হুকবু ম মানা 
ফেনক অস্ীকার না করা এবং োনদর অধীনো ফেনক 
মবুমতির ফঘা্িা না ফদওয়ার কারনি, সত্তর বেনরর 
অমধক সময় চনল মিনয়নে মকন্তু আমরা এই জটলা 
ফেনক ফবর হনয় আসনে পামরমন। আমরা ফদনখমে 
সত্তর বেনররও অমধক সময় হনয়নে পামকস্তান 
প্রমেষ্ঠা হনয়নে, মকন্তু আজও আইন-কানবুন ফসই 
ইংনরজনদরই রনয় ফিনে।

সবুেরাং এই পােষিক্ স্পষ্ট হনয় ফিনে ফি, িেকানলর 
ইংনরজ শাসক “সাদা” মেল, িারা আজনকর ইংনরজ 
শাসক “কানলা” হনয় এনসনে। োরা সত্তর বের 
পিষিন্ত শরীয়াহর প্রমে ভ্রুনক্ষপ কনরমন বরং শরীয়াহ 
মবনরাধী িবুনদ্ধর মদনক আহ্ান কনরনে। োনদর 
অধীনন মজহানদর উনদেশ্ বাস্তবায়ন করা অসম্ভব। 
মজহানদর অন্েম উনদেশ্হল - শত্রুনক প্রমেহে 
করা। েো কবু েমরর প্রনে্ক এমন শমতি ও সামেষি্নক 
ধ্ংসকনর ফদওয়া িা ইসলাম ও মবুসলমাননদর জন্ 
মবপদজনক।ফসইসানেপৃমেবী ফেনক কবু েমর আইননক 
মমমটনয় আল্াহ ো’আলার কামলমানক উঁচবু  করাও 
কবু েমরর সকল শমতিনক ধ্ংস কনর ফদওয়া। এটা 
ফকান পররাষ্ট্র নীমে বা প্রমক্স িবুদ্ধ নয়।এরপরআমমএ 
মব্য়মট স্পষ্ট ববুঝনেনপনরমে ফি, সংস্াগুনলার 
অধীনো ফেনক ফবর হওয়ার ফঘা্িা ফদওয়া কেটা 
জরুমর মেল।

এসকল সংস্াগুনলাই মননজনদর স্ানেষি, িখন প্রনয়াজন 
হয় েখন বিষিার খবুনল ফদয়।আর িখন মননজনদর 
স্ােষি না োনক,েখনিে মবশ বেনররইমেহাসসাক্ষী 
োরা কাশ্ীনরর মবুজামহদীননদরনক একাকী ফেনি 
মদনয়নে। োরা মবুজামহদীননদরনক মননজনদর স্ানেষি 
ব্বহার করার মানঝ ফকান কমমে কনরনা।এমনমক 
োরা মননজরাই মকেবু মবুজামহদনক এই উপে্কায় 
শমহদ কনর মদনয়নে, আর মকেবু মবুজামহদনক োনদর 
ফলানকরা রাস্তায় ফমনর ফেনলনে।

িাই ফহাক, আমম রায়হান খান ভাইনয়র সানে 
সম্পকষি হওয়ার ঘটনা বলমেলাম।মেমন আমানক 
বলনলন,‘আপমন ইলনম দ্ীন মশক্ষার সনদ পমরপূিষি 
করুনএবং এই মানহানজর সানে সমৃ্পতি মকেবু 
মকোবামদ পনি মনন’। িখন আমম এই মব্নয় মকোব 
পিা শুরু করলাম েখন আমার মাোয় একমট কো 
চক্কর মদমছেল ফি, এসকল মব্য়নক বাস্তনব রূপ 
মদনে হনব। োই আমম রায়হান ভাইনক বললাম, 
‘আমানক অমেদ্রুে মজহানদর কাোনর অন্তভবু ষিতি কনর 
মনন’। রায়হান ভাই অন্তর মবদীিষিকারী একমট উত্তর 
মদনয়মেনলননি,‘ভাই! আপমন ফজনন োকনবন ফি, 
একজন ব ব্ুকদারীর ভাইনয়র সানে মেনজন মপস্তল 
ওয়ালা োনক, কারি আমানদর অস্ত্র অননক কম। 
ইনশাআল্াহ! আপমন ফপনরশান হনবন না, অমচনরই 
অনস্ত্রর ব্বস্া হনয় িানব, আপমনও অংশগ্রহনির 
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সবুনিাি ফপনয় িানবন’। আলহামদবু মলল্াহ! অেঃপর 
এমন মদন চনল এনসনে ফি, আল্াহ ো’আলার দয়া 
ও অনবুগ্রনহ আমমও মজহানদর ঐ কাোনর শামমল 
হনয় ফিমে।

ভাই আমানদর উনদেশ্ মক? আমানদর উনদেশ্ ফো 
শুধবু এই ফি, হয়নো আমানদর প্রনচষ্টা েলদায়ক হনব 
এবং শরীয়ে আমানদর সামনন প্রমেমষ্ঠে হনয় িানব, 
অেবা শাহাদাে ফপনয় িাব এবং আমানদর ভাই 
ববুরহান ওয়ানী, মবুেমে ফহলাল, সাজ্জাদ িালকার, 
আববু দবুজানা, সবজার আহমাদ বাট, জামকর মূসা, 
রায়হান খান, আব্বুল হামীদ আল মানহরী ও হাজার 
হাজার মহান ব্মতি এবং মবুজামহদনদর সানে জান্নানে 
ফপঁনে িাব। আমানদর োমান্না হনলা দবু মনয়ানে 
ইসলামী কানবুন প্রমেষ্ঠা হনয় িাক। আল্াহ ো’আলা 
োর অনবুিে বা্ানদরনক আনদশ কনরনেন, ঐ 
সময় পিষিন্ত কানেরনদর সানে লিাই করনে োক 
িেক্ষি না কবু েনরর মেেনা ফশ্ হনয় িায় এবং 
আল্াহ ো’আলার কামলমা সব ফেনক উঁচবু  হনয় িায়।

আল্াহ ো’আলাইরশাদ কনরন,
يُن ُكلُُّه ِلَِّ فَِإِن انـْتـََهْوا فَِإنَّ  َوقَاتُِلوُهْم َحتَّ اَل َتُكوَن ِفتـَْنٌة َوَيُكوَن الدِّ

الََّ ِبَا يـَْعَمُلوَن َبِصري
অেষি: “(ফহ মবুমমনিি!) ফোমরা কানেরনদর মবরুনদ্ধ 
লিাই করনে োক, িেক্ষি না মেেনা দূরীভূে হয় 
এবং দ্ীন সমূ্পিষিরূনপ আল্াহর হনয় িায়। অেঃপর 
োরা িমদ মনবৃত্ত হয়, েনব আল্াহ ফো োনদর 
কািষিাবমল সম্ক ফদখনেন”।(সবুরা আনোল ৮:৩৯)

জম্বু ও কাশ্ীনরর আমার ভাইনয়রা!
আপমন ফি দনলই োকবু ন-না ফকন। আল্াহর শপে! 
আপনারা আমানদর হৃদনয়র স্প্ন। এমন ফকান 
হেভািা আনে মক, ফি মনজ ভাইনদর জন্ও মনকৃষ্ট 
মচন্তা করনে পানর? আমানদর অন্তনর আপনানদর 
জন্ ফকান কষ্ট ফনই বরং ফমাহাব্ে, সম্ান এবং 
কল্ািকামীো রনয়নে।

আমানদর মচন্তা ফো একটাই িার েনল আমানদর 
অন্তর সবষিদা ফপনরশান োনক।আর ো হনলা, 
আমানদর ফকান প্রনচষ্টা এবং শাহাদাে ফিন ইসলাম 
ব্েীে অন্ ফকান মমশন বা উনদেনশ্ না হয়। 

কাশ্ীনরর সম্ামনে মবুজামহদীন!
আপনারা এটা মনন করনবন না ফি, আমানদর অন্তনর 
স্জনপ্রীমে আনে! স্জনপ্রীমে ফো অন্নদর মানঝ 
কল্াি এবং ফসৌ্িষিনক অস্ীকার কনর। আমানদর 
লক্ষ্ মননজনদর মনধ্ ফি কমমে রনয়নে ো ফিন দূর 
করনে পামর।

সে্ কো হনলা, আপনানদর কবু রবামনই আমানদরনক 
মজহাদ মচমননয়নে। আপনানদর মবরত্বপূিষি এ’লান দ্ারা 
উমথিে মজহানদর আজানই আমানদরনক মজহানদ শমরক 
হনে সাহাি্ কনরনে। এ উপে্কার এক একমট 
চূিা আপনানদর সম্ান এবং ে্ািসমূনহর সাক্ষ্ 
হনয় আনে। আমানদর স্নিষির ন্ায় জােরাননর এক 
একমটপানর্র মানঝ শমহদনদর রনতির ঘ্াি রনয়নে। 
জম্বু এবং কাশ্ীনরর প্রনে্ক ফজলা এবং প্রনে্কমট 
শহনর আমানদর এবং আপনানদর প্রবামহে রতি 
রনয়নে। টচষিার-ফসনল আমানদর ভাইনদর আেষিনাদ 
এবং েবু ঁমপনয়েবু ঁমপনয়কান্নাই- আমানদরনক স্াধীনোর 
লিাইনয়র জন্ উদ্বুদ্ধ কনরনে।

আমরা একো জামন ফি, প্রনে্ক মবুজামহনদরই উনদেশ্ 
হনলাআল্াহ ো’আলার দ্ীননক মবজয়ী করা, মহ ব্ু নদর 
অধীন ফেনক আজাদী এবং আল্াহর রানহ শাহাদাে। 
মকন্তু ফহ আমার ভাই! এ উনদেনশ্ সেল হওয়ার জন্ 
পন্াও ফো ফস অনবুিায়ী হনে হনব! ফভনব ফদখবুন, 
আপমন মদমল্ ফিনে ইছো কনরনেন, মকন্তু আপমন 
আগ্রার িামিনে উনঠনেন। োহনল বলবুন আপমন মক 
মদমল্ ফপৌেনে পারনবন? কখননা নয়! মদমল্ িাওয়ার 
জন্ আপনানক মদমল্র িামিই ধরনে হনব। আমানদর 
দাওয়াে শুধবু এটাই ফি, মননজনদর মজহাদনক আল্াহ 
এবং োর রাসূল সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়া সাল্াম 
এর বােলাননা পদ্ধমেনে কনর আল্াহর সন্তুমষ্ট 
অজষিন করাএবং আমানদর মাজলবুম ভাই-ফবাননদর 
সাহাি্ করা। বামষিা ফেনক আিে আমানদর মা, 
ফবান ও কন্ানদর হৃদয়মবদারক মচৎকার,আসানমর 
ক্াম্প গুনলানে আবদ্ধ কামলমা পাঠকারীনদর 
আেষিনাদ;আহনমদাবাদ, গুজরাট, মবুজােেরনির 
ও বেষিমানন মদমল্নে পবুনিিাওয়ামবুসমলম ভাইনদর 
লাশসমূহ এবংকাশ্ীনররকনয়কপ্রজনন্মর শাহাদাে, 
ব্ীিি, ধম্ষিো ফবান, েিরা গুমলর আঘানে মেমননয় 
ফনওয়া ফচানখর আনলাএবং এমেমনদর ববুকোটা 
আেষিনাদ- এসব আমানদরনক আহ্ান করনে।
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োনদর আহ্ানমজহাদ মে সামবমলল্াহর আমল, িা 
শুধবু আল্াহ এবং োর রাসূল সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়া 
সাল্াম এর মবমধ-মবধাননর অনবুসরনি হনব; অন্ কানরা 
পমলমসর অধীনন হনব না। সবুেরাং প্রনয়াজন হনলা, 
আমরা কাপবুরু্ো ফেনি, মহম্ে কনর, কানেরনদর 
চাপ না মননয় স্াধীনো অজষিননর কািষিকরীপনে এবং 
স্াধীনোর উনদেশ্ ববুনঝ আজাদীর এ মমশননক 
সামনন এমিনয় মননয় িাওয়া। ফহ আমার জামের 
িবুবকিি! আল্াহ ো’আলার এ বানীর মদনক আসবুন,

يُن ُكلُُّه ِلَِّ َوقَاتُِلوُهْم َحتَّ اَل َتُكوَن ِفتـَْنٌة َوَيُكوَن الدِّ
অেষি:“(ফহ মবুমমনিি!) ফোমরা কানেরনদর মবরুনদ্ধ 
লিাই করনে োক, িেক্ষি না মেেনা দূরীভূে হয় 
এবং দ্ীন সমূ্পিষিরূনপ আল্াহর হনয় িায়”।(সবুরা 
আনোল ৮:৩৯)

লাব্াইক বনল সনবষিাত্তম শমহদনদর অন্তভবু ষিতি হনয় 
িান।শমহদ িামজ বাবা, শমহদ ববুরহান ওয়ানী 
ওশমহদজামকর মূসা রমহ. এর স্াধীনোর পোকানক 
এবং শরীয়ে প্রমেষ্ঠার পোকানক উমঠনয় মননয় 
মজহানদর বরকেময় কানজ শমরক হনয় িান। মবশ্াস 
রাখবুন এই স্াধীনো ফকান মূল্ আদায় করা োিা 
অমজষিে হনবনা। আর এই স্াধীনোর মূল্ হনলা 
রতি;োর মূল্ হনলা মৃেবু ্। মকন্তু এই মৃেবু ্নক ভয় 
করনে, অেবা এই মৃেবু ্নক মৃেবু ্ বলনে আমানদর 
রব মনন্ধ কনরনেন। মেমন এরশাদ কনরন, 

َواَل تـَُقوُلوْا ِلَمْن يـُْقَتُل ِف َسبيِل الِّ َأْمَواٌت َبْل َأْحَياء َوَلِكن الَّ َتْشُعُروَن
“ফি ব্মতি আল্াহর রানহ মনহে হয় ফোমরা 
োনদরনক মৃে বলনা, োরা জীমবে মকন্তু ফোমরা 

ো ববুঝ না”।(সবুরা বাকারা ২:১৫৪)

আবার ফকাোও এরশাদ কনরনেন, 
َواَل َتَْسَبَّ الَِّذيَن قُِتُلوْا ِف َسِبيِل الِّ َأْمَواًت َبْل َأْحَياء ِعنَد َربِِّْم يـُْرزَُقوَن
“ফি ব্মতি আল্াহর রানহ মনহে হয় োনদরনক মৃে 
মনন কনরা না, োরা মৃে নয় বরং োরা আল্াহর 
মনকট জীমবে এবং োঁর মনকট োঁরা মরমজক 

পানছে”।(সবুরা আল- ইমরান ৩:১৬৯)

অন্ আনরক স্ানন এরশাদ কনরন, 
َّا مِّ َخيـٌْر  َوَرمْحٌَة  الِّ  َن  مِّ َلَمْغِفَرٌة  ُمتُّْم  َأْو  الِّ  َسِبيِل  ِف  قُِتْلُتْم   َولَِئن 

َيَْمُعوَن

আর ফোমরা িমদ আল্াহর পনে মনহে হও মকংবা 
মৃেবু ্বরি কর, ফোমরা িা মকেবু সংগ্রহ কনর োক 
আল্াহ ো’আলার ক্ষমা ও করুিা ফস সবমকেবুর 

ফচনয় উত্তম। [ সবুরা আল-ইমরান ৩:১৫৭ ]

অেষিাৎ প্রনে্ক কবু ের, জবুলবুম, সাম্াজ্ ও োগুে 
ফেনক স্াধীনোর জন্ মজহাদ মে সামবমলল্াহএরপনে 
শাহাদাে অেবা মৃেবু ্ পাওয়া ফোমানদর জন্ 
অননকউপকামর। ফকননা, এর দ্ারা আল্াহ ো’আলার 
দান এবং রহমে নসীব হয়। আর আল্াহ ো’আলার 
দান ও রহমে ঐ সকল ফনয়ামে ফেনক অননক 
উত্তম, ফি সকল ফনয়ামে মানবু্ আগ্রনহর সানে 
কামনা কনর এবং জমা কনর।

আল্াহ ো’আলা আমানদরনক বাস্তমবক অনেষিবনলনেন,
يُن ُكلُُّه ِلَِّ َوقَاتُِلوُهْم َحتَّ اَل َتُكوَن ِفتـَْنٌة َوَيُكوَن الدِّ

অেষি: (ফহ মবুমমনিি!) ফোমরা কানেরনদর মবরুনদ্ধ 
লিাই করনে োক, িেক্ষি না মেেনা দূরীভূে হয় 
এবং দ্ীন সমূ্পিষিরূনপ আল্াহর হনয় িায়। অেঃপর 
োরা িমদ মনবৃত্ত হয়, েনব আল্াহ ফো োনদর 
কািষিাবলী সম্ক ফদখনেন”।(সবুরা আনোল ৮:৩৯)

আল্াহ ো’আলা আমানদর এর উপর আমল 
করারোওমেক দান করুন। আমানদরনক শাহাদানের 
মৃেবু ্ নসীব করুন। সমস্ত মবুসলমাননদরনক শরীয়াহ 
প্রমেষ্ঠার বাস্তমবক স্াধীনোর বািান ফদখার ফেৌমেক 
দান করুন। আমীন। وما علينا اال البلغ

অনবুবাদঃ আহনাে সানকর (‘নাওয়ানয় িািওয়ানয় 
মহ্’ ম্ািামজননর এমপ্রল-২০২০ সংখ্ার ৮৬ পৃষ্ঠা 
ফেনক সংিৃহীে ও অনূমদে)

“যে 
ব্যক্তি আল্লাহর 
রলাহহ ক্িহত হয় 

যতলামরলা তলাহেরহে মতৃ 
বলিলা, তলারলা জীক্বত 
ক্েন্তু  যতলামরলা তলা বতুঝ 

িলা”।(সতুরলা বলােলারলা 
২:১৫৪)
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সমস্ত প্রশংসা মহান প্রভবু র জন্ মনধষিামরে। দবুরূদ 
এবং শামন্ত বম্ষিে ফহাক আমানদর রাসূল মবুহাম্াদ 
সাল্ালাহু আলাইমহ ওয়াসাল্ানমর উপর, িানক 
সমস্ত পৃেীমবর জন্ রহমে স্রূপ পাঠাননা হনয়নে। 
এরপর সকল সাহামবর উপর দরুদ এবং সালাম 
ফপ্ররি করমে।

দরুদ এবং সালামবাদ, মবুসমলম বম্নদর কো মচন্তা 
করনল অন্তরটা ফকঁনপ উনঠ। এসব ফনককারনদর 
কমঠন অবস্ার কো স্রি করনল পােনরর মে 
হৃদয়ও িনল িায়। িানদরনক আল্াহ ইবাদানের 
কারনি সম্ামনে কনরমেনলন োরা আজ মূমেষি এবং 
ক্রবু শ পূজামরনদর দ্ারা মনিষিামেে হনছেন। মকেবু বানর, 
শুকর এবং স্ল্পসংখ্ক মবধমষিী এই অে্াচার করনে।
োনদর কানে এই অপমানজনক অে্াচার আর 
সহ্ হনছে না। োনদরনক পূনবষির আমান বা শামন্তনে 
মেমরনয় আনার জন্ আমানদরনক আল্াহর আনবুিে্ 
এবং োওমহদনক আঁকনি ধরনে হনব।

আনমমরকান কারািানর শানয়খ ওমর আব্বুর রহমান 
বম্ মেনলন। ফসখান ফেনক মেমন ফকানভানব মবুতি 
হনে পারমেনলন না। মবনশ্র সমস্ত স্ান ফকমন 
ফিন সংকীিষি হনয় আসমেল। পাশাপামশ সমনয় 
মকউবায় আটশে মবুজামহদ িবুবক ফগ্রেোর হনয়নে। 
কাববুল, মেমলমস্তন এবং বািদানদ িাদোরনদর হানে 
সে্বামদ িবুবকনদর বম্ হওয়ার সংখ্াও কম নয়। 
বলার অনপক্ষা রানখ না, পমবর্ ভূমম জামজরােবু ল 
আরনবরও কারািারগুনলা ফনককার মবুজামহদ দ্ারা 
পমরপূিষি হনছে। আর োনদর উপর আনমমরকা এবং 
োগুনের বামহনী ফলমলনয় ফদয়া হনছে। মনশ্চয় এসব 
কনয়মদরা অননক বি পবুরস্ারপ্রাপ্ত হনব িেক্ষি 
োরা দধিষিধারি করনবন।

আল্াহ ো’আলা বনলন :-
نـَْيا  ُقْل َي ِعَباِد الَِّذيَن آَمُنوا اتَـُّقوا رَبَُّكْم ۚ ِللَِّذيَن َأْحَسُنوا ِف َهـِٰذِه الدُّ
َا يـَُوفَّ الصَّاِبُروَن َأْجَرُهم ِبَغرْيِ ِحَساٍب  َحَسَنٌة ۗ َوَأْرُض اللَّـِه َواِسَعٌة ۗ ِإنَّ
েবু মম বনল দাও -- ‘’ফহ আমার বা্ারা িারা ঈমান 
এননে! ফোমানদর প্রভবু নক ভয়ভমতি কনরা। িারা 
এই দবু মনয়ানে ভানলা কাজ কনর োনদর জন্ ভাল 
রনয়নে। আর আল্াহ্ র পৃমেবী সবুপ্রসামরে। মনঃসন্হ 
অধ্বসায়ীনদর োনদর পামররেমমক ফদওয়া হনব 

মহসাবপর্ ব্মেনরনক।’’ (সূরা ঝবু মার – ১০)

োরা এই কনষ্টর দ্ারা পরকামলন জীবননর ভয়াবহ 
পমরিমে ফেনক রক্ষা পানব। ফি সব ভয়াবহ 
পমরনমের সম্বুমখন হনব অন্রা। আর এনদর মবুমতির 
দায়ভার মবুজামহমদননদরনকই মননে হনব। ফি সকল 
মবুজামহদিি বম্ হনয়নেন োনদর কানে এ দবু মনয়া 
হল ফধাঁকার সামগ্রী। োরা আল্াহর রাস্তায় মননজর 
জীবননক েবুছে মনন কনরনেন। মবধায় বম্নত্বর কষ্ট 
ফভাি করা োনদর কানে কষ্টকর হয় মন।

মকন্তু মবুসমলমনদরনক মকেবু প্রননের কো ভবু নল ফিনল 
চলনব না - আমরা আল্াহর দ্ীননর জন্ মক কনরমে? 
িারা আমানদরনক সাহাি্ করার জন্ বম্ হনয়নেন 
োনদর জন্ আমরা মক কনরমে? এবং আমানদর 
দবু মনয়া, দ্ীন ধ্ংসকারীনদর জন্ আমরা মক ব্বস্া 
মননয়মে?

সমস্ত মবুসলমান এবং োনদর পমরবানরর জন্ 
জরুরী হল - আন্ এবং লালসার পনে না চনল, 
কামনা-বাসনার পনে জমিে না হনয়, খারাপ পে 
পমরহার কনর মজহানদর পনে হাঁটা। মবুজামহমদননদর 
বাধাসমূহনক গুমিনয় ফেলনে হনব। আমানদর মনন 
রাখনে হনব মজহাদ না োকনল দবু মনয়ায় োসাদ এবং 
নষ্টামম দ্ারা পমরপূিষি হনয় ফিে, দবু মনয়াটা কবু ের-
মশরনকর আড্াখানায় পমরিে হে।

অেপর, ঐ সকল দসন্ অমেসার এবং কনয়মদ 
িবুবক মবুজামহদনদর দ্াময়ত্বমশল ব্মতিবিষি, মবনশ্ 
কনর মাসমজদবুল হারামাইননর নিমরনে অনাচার 
সৃমষ্টকামরনদর কো আমরা ভবু লব না। িেক্ষি োরা 
আমানদরনক হে্া করনব আমরাও োনদরনক হে্া 
করনে উৎসামহে হব। োনদরনক প্রমেনরাধ করা 
হনব আল্াহর দ্ীন ও দবুবষিল মবুমমননদর মবজয় না 
হওয়া পিষিন্ত।

এ ধরনির উৎসানহর ব্াপানর আল্াহ ো’আলা 
প্রশংসা কনর বনলন :-

َوالَِّذيَن ِإَذا َأَصابـَُهُم اْلبـَْغُي ُهْم يَنَتِصُروَن
আর িারা োনদর প্রমে িখন মবনরোহ আঘাে হানন 
োরা েখন আত্রক্ষা কনর। (সূরা আশ-শুরা - ৩৯)
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এসকল দসন্ এবং অমেসারিি মননজরা ফস্ছোয় মবুজামহদনদর সানে 
ব্েষি িবুনদ্ধ মলপ্ত হনয়নে এবং আনমমরকা ও োর ফচলা-চামবুন্ানদর 
স্ানেষি িবুনদ্ধর প্রস্তুমে মননয়নে। আর োনদর কমষিচামরনদরনক আল্াহর 
সানে কবু েবু মর করার জন্ আনরা ফবমশ শমতিশামল করনে। ফসৌমদ আরব 
এবং অপরাধী আনমমরকার সানে মবুজামহমদননদর এ িবুনদ্ধর েলােল 
এনকবানর চবু িান্ত এবং স্পষ্ট। ফকননা মবুজামহমদননদর মবজনয়র 
ব্াপানর আল্াহ ো’আলা দবু মনয়া সৃমষ্টর পঞ্াশ হাজার বের পূনবষি 
মলনখ মদনয়নেন। (এরপরও) ফকন োগুনের দসন্রা ফধাকা খায়?!! 
োরা ফকন কবু েোরনদর কানে িায়?!! (আমার ববুনঝ আনস না)।

মনশ্চয় আমানদর প্রমে রাসূল সাল্ালাহু আলাইমহ ওয়াসাল্ানমর ফদওয়া 
কেষিব্ হল :-

فكو العاىن
ফোমরা বম্নক মবুতি কর। (সহীহ ববুখারী-২৯৫০)

আমানদর উপর এটা একটা বি দাময়ত্ব। আর এই দাময়ত্ব অমচনরই 
আমরা পূিষি করব ইনশাআল্াহ। আর ফসমদন মবুমমনিি আল্াহর 
সাহানি্ শামন্তর মবুখ ফদখনব। আল্াহ িানক চান োনক মবজয় দান 
কনরন।

সমস্ত মতুসলমলাি এবং তলাহের পক্রবলাহরর 
জি্য জরুরী হল - আিনে এবং 
ললালসলার পহে িলা চহল, েলামিলা-বলাসিলার 
পহে জক়্িত িলা হহয়, খলারলাপ পে পক্রহলার 
েহর ক্জহলাহের পহে হলাঁটলা। মতুজলাক্হক্েিহের 

বলাধলাসমহূহে গুক়্িহয় যেলহত হহব।
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সকল প্রশংসা মনঃসন্নহ ফকবলমার্ আল্াহ্ 
ো’আলার জন্ই, মিমন আমানদর পালনকেষিা, 
আমানদরই আল্াহ্। মেমন আমানদরনক সৃমষ্ট কনরনেন 
এবং মেমনই আমানদর মরি দান কনরন। মনঃসন্নহ 
মেমন জীবন ও মরি এজন্ই সৃমষ্ট কনরনেন, িানে 
কনর মেমন ফদনখ মননে পানরন ফি, আমানদর মধ্ 
ফেনক ফক উত্তম আমল কনর?

ফনাট: উতি আনলাচনায় ফিখাননই ‘উস্তাদ’ বা 
‘উস্তাদজী’ শব্মটর ব্বহার হনয়নে, োর দ্ারা 
উনদেশ্ হনলাঃ ‘শহীদ আনলনম রব্ানী উস্তাদ 
আহমাদ োরুক (রহমােবু ্ল্ামহ আলাইমহ)।

 উস্তাদ আহমাদ োরুক রহ. এর সানে কনয়কমট 
সাক্ষাৎকার। োর ফেনক মকেবু সৃ্মমেচারি করা। োঁর 
মকেবু কো এমন মেল িা মবনশ্ভানব আমার হৃদনয় 
আন্ালননর ঝি েবু লে। উস্তাদ আহমাদ োরুক 
রহ. এর জীবদেশায় োর মপ্রয় ব্মতিনদর মনধ্ 
হয়নোবা িি্ মেলাম না, মকন্তু আল্াহ্ ো’আলার 
মনকট আমম আশাবাদী ফি, োর শাহাদানের পনর 
োর বন্ধবু বরনদর মনধ্ শামমল হনবা। আল্াহর 
ইছোয়- িমদও োঁর জীবদেশানেই োঁর বন্ধবু বরনদর 
মনধ্ অন্তভবু ষিতি মেলাম। উস্তানদর ফমাহাব্নের 
উনল্খ এজন্ই গুরুত্বপূিষি ফি, ইনশা আল্াহ্ – 
মেমন আমানদর মনধ্ আল্াহর মপ্রয়জননদর একজন 
মেনলন। মেমন আমানদরও মপ্রয় মেনলন এবং আমমও 
োর মপ্রয় মেলাম। আর এ ভানলাবাসার ফসানামল 
মজমজির িা আল্াহর দরবানর আনলামচে হওয়ার 
অন্েম একমট পন্া বা কারি িার মাধ্নম উস্তাদও 
আমানদর ভবু লনবন না। ইনশা আল্াহ্। 

হিরে উস্তাদ (রহ.) এর সানে আজ পিষিন্ত িেবার 
সাক্ষাৎ হনয়নে োর সকল সৃ্মমে ও কোনো স্মরনি 
ফনই, মকন্তু োর িেটবু কবু  সৃ্মমেনে এখনও সজীবোর 
সাক্ষ্ ফরনখ চলনে, োর পবুনরাটবু কবু  কািনজর িানয় 
েবু মটনয় েবু লনে ফচষ্টা করব। িা পরপানর ঘানটর কমি 
মহনসনব কানজ মদনব- ইনশা আল্াহ্। আমম সহ িারা 
হিরে উস্তাদজী (রহ.) ফক ভানলাবানসন োনদর 
জন্ দবু মনয়া ও আমখরানের োয়দা হনব। আল্াহ্ 
ো’আলা আমানক সমঠক কো, সমঠক মনয়নে ও 
সমঠক পন্ায় ব্তিকারীনদর মনধ্ অন্তভবু ষিতি কনরন।
 

أللهم املصطفی.  حممٍد  على  والسلم  والصلة  و کفى   احلمد هللا 
 وفقين كما تب و ترضى والطف بنا ف تيسري كل عسري فإن تيسري
!كل عسري عليک يسري، آمني
মমরানশাহ্ শহনর উস্তাদজী (রহ.) এর সঙ্গীবস্ার 
মকেবু সৃ্মমে

দাওরানয় শরঈয়্াহ্ ফশ্ হনয়নে মার্, োই আমরা 
অন্ান্ মজহাদী কািষিাবলী মেনর আমস। ফলখনকর 
দাময়ত্ব পালনকালীন সমনয় মমরানশায় োকাকালীন 
আমানক ফকান আনবুষ্ঠামনক ব্স্তো োিাই মকেবুটা 
সময় কাটানে হনয়মেল। সবুেরাং এই সময়মট 
মনয়মমে ব্স্তো োিাই চনল ফিল এবং আমম 
মমরানশানহ মবমভন্ন কািষিক্রনম ফদি মাস োকার 
সবুবানদ উস্তাদ (রহ.) এর সামন্নধ্ লানভর সবুনিাি 
পাই। ফসই সমনয়র মকেবু সৃ্মমেকো িা িানয়মরনে 
মলমপবদ্ধ রনয়নে। আজ পাঠনকর সামনন ফসগুনলাই 
েবু নল ধরার ফচষ্টা করব। 

উস্তাদজীর (রহ.) অনন্য নসিহত
একমদন ফলখক উস্তাদজী (রহ.) দ্ারা পমরচামলে 
মাজমবুয়ার (অমেমে ঘর) ওয়ারনলস ফিািানিাি 
পমরনসবা গুমলর দাময়নত্ব মেনলন। এমন সময় এক 
ব্মতি ওয়ারনলনস সংিবুতি হনয় একজননক মদনে 
বলনলন। আমম বললাম, ‘মেমন এখন এখানন ফনই’। 
ঐ ব্মতি পবুনরায় চাইনল আমম আবারও পূনবষির জবাব 
মদনয় মজনজ্স করলাম, ‘আপমন ফক?’ ফস উত্তনর 
বলল, ‘আমম ‘বাবা’ এবং ফসই সানে োর কামঙ্কে 
ব্মতির সনঙ্গ কো বলনে আমার সানে মপিামপমি 
করা শুরু করল। আমম অক্ষমো প্রকাশ কনর 
বললাম, ‘আপনার কামঙ্কে ব্মতিনক এই মবুহূনেষি 
সংনিাি ফদওয়া সম্ভব হনছে না’। েনব উতি কোগুনলা 
বলার সময় আমার কনঠে মবরমতির সবুর ফভনস ওনঠ। 
োরপর ‘বাবা’ বলনলন ফি, ‘আছো, োহনল এখন 
রামখ। মেমন আসনল ফিািানিাি করনে বলনবন’। 
এভানবই আমানদর কো ফশ্ হনয় িায়। 

মকেবুক্ষি অমেবামহে হনেই হাসান ভাই, মিমন ঐ 
মদন উস্তাদজী (রহ.) এর সাহানি্র জন্ মনিবুতি 
মেনলন; মেমন আসনলন। এনস বলনে লািনলন ফি, 
‘উস্তাদজী (রহ.) আপনানক ফিনকনেন’। আমম সানে 
সানেই চনল ফিলাম।

তারবিয়াহ । ১৭



উস্তাদজীর (রহ.) ফখদমনে িখন ফপঁেলাম, েখন 
সালাম ও সংমক্ষপ্তভানব হালে মজনজ্স কনর উস্তাদজী 
(রহ.) বলনলন ফি, ‘এ কো ববুঝা ফিল ফো “বাবা” 
ফক?’ আমম েখন না-ফবাধক উত্তর মদলাম। আমার 
উত্তর শুনন উস্তাদজী (রহ.) বলনলন, ‘মেমন মবুজামহনদ 
আ’িম মাওলানা কারী সাইেবু ল্াহ আখোর সানহব 
মেনলন’। এ কো রেবনি ফসই ‘বাবা’র সানে কো 
বলার সময় আমার কনঠে মবরমতির সবুনরর মব্য়মট 
আমানক খবুবই লমজ্জে করল। 

উস্তাদজী (রহ.) বলনলন, ‘িখনই কানরা সানে 
সংবাদ আদান-প্রদান করা হয়, ফস ফিই ফহাক না 
ফকন! পমরপূিষি আদব এবং আন্তমরকোর প্রমে খবুব-
ই িত্নবান োকা উমচে। মবনশ্ে: িখন ফকান বি 
মানপর ফলাক হয় ফসখানন ফো এ আদব ফবনি িাওয়া 
অেীব জরুরী’। উস্তাদজী (রহ.) সংমক্ষপ্ত আকানর 
উপনদশ মদনলন, োরপর অভ্াস অনবুিায়ী মাো মনচবু  
করনলন, মবুচমক হাসনলন এবং বলনলন ফি, ‘এখন 
আপমন ফিনে পানরন’। 

শহীদ মতাওলতানতা ক্তারী িতাইফুল্তাহ আখততার িতাহহব 
(রহ.) এর সিছু উন্নত স্মৃসতচতারণ!
মাওলানা ক্বারী সাইেবু ল্াহ আখোর সানহব মেনলন 
একজন বি মানপর ববুজবুিষি, দ্ীননর দা’য়ী এবং আল্াহর 
রাস্তার অনন্ মবুজামহদ। মেমন পবুনরা ফিৌবনটানক, 
বাধষিনক্র সময় এবং বাধষিনক্র পূনবষির সময় অেষিাৎ 
সারা জীবনটানক দ্ীননর পনে মহজরে, মজহাদ, 
মকোল, বম্ হওয়া এবং শরীয়েনক প্রমেষ্ঠার জন্ 
কামটনয়নেন। অবনশন্ জীবননর অমন্তম মবুহূনেষি 
ইমারনে ইসলামময়ার ভূমম আেিামনস্তাননর িজনী 
প্রনদনশর নওয়া ফজলায় শহীদ হনয়মেনলন। ক্বারী 
সানহব একজন মবদগ্ধ আনলনম দ্ীন মেনলন এবং 
দ্ীননর অেন্দ্র প্রহরী ও আল্াহর রানহ লিাইরে 
একজন দসমনক মেনলন। হিরে ক্বারী সানহব িবুদ্ধ 
সংক্রান্ত মব্নয় অভূে অমভজ্ো অজষিন কনরমেনলন। 
মেমন ইমারনে ইসলামময়ার প্রেম মদনক বি বি 
ফস্নরর মবুজামহদ দসমনকনদর ফরেমনং করানেন এবং 
১৯৯৬ সানলর পূনবষির মজহানদ মবুজামহদনদর ফরেমনং 
মদনেন; িানক ‘জবুনদবুল্াহ্ বা আল্াহর দসমনক’ বলা 
হনো। ফিভানব মেমন স্ীয় জীবননর ঐশ্িষি ও বীরনত্বর 
সানে মজহানদর পনে অমবচল ফেনকনেন, মঠক 
ফেমমন ভানবই জীবননর অমন্তম মবুহূেষিটাও চমৎকার 

ভানব উৎসিষি কনরনেন। ক্বারী সানহনবর বামির 
উপনর মামকষিন ও আেিান সামমরক কমানন্া মবমান 
হামলা চালায়। োর শুভ্রো মাখা দামি েো বাধষিক্ 
জীবননও কানেরনদর সানে লিাই চামলনয় িান 
এবং োর ক্ামসননকাভও েেক্ষি পিষিন্ত হােোিা 
কনরনমন, িেক্ষি না োর শরীর ফেনক রূহ আলাদা 
হয়। িানে কনর আল্াহ্ ো’আলা োনক উতি শান 
অবস্ায় শাহাদানের মিষিাদা দান কনরন। আল্াহ্ 
োর প্রমে অবামরে ধারায় রহমে ব্ষিি করুন। 
োর সম্পনকষি আমানদর ধারিা এমনই, েনব প্রকৃে 
অবস্া আল্াহই অমধক জ্াে। 

এিটি মতািয়তালতা
এভানবই ফলখনকর মমরানশাহ শহনর কনয়কমট কাজ 
করনে করনে সমনয়র কাঁটা অমেবামহে হমছেল। 
ফিমদন মদননর ফবলায় ফকান কানজর রুমটন োকে, 
ফসমদন রাে প্রবানসর জন্ উস্তাদজীর (রহ.) 
ফখদমনে হামজর হনেন এবং সকাল ফবলায় েজনরর 
নামাজানন্ত ফসখান ফেনকই কানজর জন্ ফবর হনয় 
ফিনেন। একমদন সকাল ফবলায় আমম উস্তাদজীনক 
(রহ.) ‘MSG (Monosodium Glutamate) িানক 
সাধারিেঃ োনা (ফটম্টং) সটি বলা হনয় োনক; এ 
খাবানরর দবধো ও মনম্দ্ধোর ব্াপানর মাসয়ালা 
মজনজ্স করলাম। উস্তাদজী (রহ.) বলনলন ফি, 
‘োহক্বীনকর সানে আমার জানা ফনই, েনব এটা 
একটা সাধারি মজমনস এবং আমার দৃমষ্টনে এর 
মবপরীে ফকান মবদগ্ধ আনলনমর রায় বা েনোয়া 
পাওয়া িায় মন। ফি এটার ব্বহার করনে োনক 
সমঠক মাসয়ালা না ফজনন িালম্ না করা এবং 
অিো এর প্রচলননরও প্রনয়াজন ফনই’। 

কো ফশ্ হনয় ফিল। ফিাধূমল ফপমরনয় সন্ধ্ায় িখন 
রুমটন অনবুিায়ী উস্তাদজীর (রহ.) কানে ফপঁেলাম, 
ফসখানন দরজার বামহনর হাসান ভাইনয়র সানে 
সাক্ষাৎ হনয় ফিল। মেমন বলনলন, ‘আজনক ফবঁনচ 
ফিমে’। আমম মজনজ্স করলাম ‘ফকন, মক হনয়নে?’ 
মেমন বলনে লািনলন ফি, ‘আপমন ফি সকানল োনা 
(ফটম্টং) সটি সম্পনকষি মাসয়ালা মজনজ্স করমেনলন, 
আমম িখন দবুপবুনর ফমহমান খানায় ফিলাম এবং 
মসলার মিব্া (ফকৌটা) ফেনক রান্নার পানর্ রাখনে 
মেলাম, েখন এরই মানঝ উতি োনা (ফটম্টং) সটি 
ফদওয়া হয় িা সাধারিে মসলার মিব্ানে োকে’। 
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‘িার েনল মেতিো মকেবুটা ফবনি মিনয়মেল, মকন্তু 
উস্তাদজীনক (রহ.) এ ব্াপানর ফকান মাসয়ালা 
মজনজ্স করা হয়মন, মকন্তু আপনার সানে সকানলর 
ফস মাসয়ালার কো মনন পনি িায়। এবং বনলন 
ফি, িা ব্বহানরর জন্ আমম বারি কনরমেলাম 
আর এখন ফসটা ফসাজা ফমহমান খানায় ফপঁনে 
মিনয়নে। সম্ভবেঃ (সকানল মিমন মাসয়ালা জাননে 
ফচনয়মেনলন) ফস এ কোনক েমিনয় মদনয়নে, সন্ধ্ায় 
আসবুক, খবর মননয় োিব!’।

এ কো বনল হাসান ভাই মবুচমক ফহনস পবুনরায় 
বলনলন, ‘আল্াহর কৃপা ফি আপমন সকানলর ঐ কো 
কাউনক বনলন মন’। এ কো শুনন আমম খবুব কনর 
হাসনে লািলাম। উস্তাদজীর (রহ.) ধমনকর ভয় 
পামছেলাম সমে্, মকন্তু োর ধমক এবং খবরাখবর 
ফনওয়ার মানঝ (িমদ ফকান গুরুত্বপূিষি মব্য় না হনো) 
আমারও এক চামচ মেল (অেষিাৎ উস্তাদজীনকও 
(রহ.) ফটনন ধরোম) মবনশ্ে িখন অনপক্ষাকৃে 
স্াছে্্ পমরনবনশ রমসকো বা হালকা-মনন অবস্ান 
করনেন। 

িাই ফহাক, আমম উস্তাদজীর (রহ.) কামরায় প্রনবশ 
কনর সালাম মদলাম। উস্তাদজী (রহ.) স্ীয় কানজ 
এবং আমনলর মানঝ ব্স্ত মেনলন। মািমরব অেবা 
ঈশার পনর োর সানে মকেবু কো মবমনমনয়র সময় 
মেমন বলনে লািনলন ফি, ‘আমম খবুবই মচমন্তে হনয় 
পনিমেলাম, হয়নোবা আপমন ফমহমান খানায় ফস 
কো বনল ফেনলনেন মক-না; আল্াহর শুকমরয়া ফি, 
আপমন ো বনলন মন। েনব কো হনলা িখন ফকান 
মব্নয় অনবধ বা হারাম হওয়ার মসদ্ধান্ত (েনোয়া) 
না হনয় োনক এবং মকেবু উলামানয় ফকরাম োনক 
হালাল বলনে োনকন মকন্তু আমানদর মনকট সন্হ 
োনক, েনব উমচে হনলা মননজ ো ফেনক ফবঁনচ োকা 
েনব অন্নদর উপনর এটা বাস্তবায়ন না করা’। 

এেটবু কবু  কো হওয়ার পনর মেমন োনা (ফটম্টং) 
সনটির ব্াপানর োহক্বীনকর জন্ কনয়কমট জায়িায় 
ফিািানিাি কনরন। এবং পামকস্তাননর প্রমসদ্ধ 
কনয়কজন উলামা িো: মবুেমে ত্বাকী উসমানী 
সানহব, মবুেমে ইসমাঈল প্রমবুখনদর মনকট ফেনক 
োনা (ফটম্টং) সটি ‘হালাল’ হওয়ার ব্াপানর 
সমাধান ফপনয় েনবই শান্ত হনলন। 

অনুপম ক্ষমতা প্তার্থনতা
িাই ফহাক উপনর উনল্মখে হালকা মন ও স্াছেন্্র 
মব্য়ক একমট ঘটনা স্মরনি চনল আসল, ফি 
ঘটনামট পূনবষি মলমপবদ্ধ করা হয়মন। “একমদন 
আমম মািমরনবর পনর উস্তাদজীর (রহ.) কামরায় 
বনস আমে। আমম আমার কমম্পউটানর উস্তাদজীর 
(রহ.) ‘ফহদানয়নের প্রনয়াজনীয়ো’ মব্য়ক একমট 
কানজ ব্স্ত মেলাম; এর মনধ্ উস্তাদজীও (রহ.) চনল 
এনসনেন। কো বলনে বলনে আল্ামা ইকবানলর 
আনলাচনা উনঠ আসল। ফস সময় আমম নূন্েম 
জ্াননর অমধকারী এবং অমস্র প্রকৃমের মেলাম, োই 
আমম বললাম ফি, ‘আল্ামা ইকবাল ফো ফোট এক 
কমব মেনলন’। এ মব্নয় উস্তাদজী (রহ.) আমানক 
এমোবস্ায় ফদনখ মাোনক হালকা ঝাঁকবু মন মদনয় 
মজনজ্স করনলন ফি, ‘মক ব্াপার?!’। আমম বললাম 
‘ফকন মক হনয়নে!’ এবং আমার কোর দমলল মহনসনব 
বললাম ফি, আল্ামা ইকবানলর বতিব্ হনলা- ‘আমম 
আমানক কখননা কমব মনন কমর না, মকেবু কো আনে 
ফসগুনলানক ব্তি করার জন্ কমবোনক মাধ্ম 
মনন কমর’। এরপর এ ব্াপানর উস্তাদজী (রহ.) 
বলনলন ফি, ‘আপমনও দবুদষিান্ত কো বনলন এবং মেমন 
েবু লনামূলকভানব এমন মকেবু সরল কো বনলমেনলন, 
িা আমানক ফবাকা বামননয় ফদয়’।

িখন উস্তাদজী (রহ.) ববুঝনে পারনলন ফি, উতি 
কোর মাধ্নম আমার কষ্ট হনয়নে। আসনল ফসখানন 
ফেমন ফকান কো বনলন মন িা উনল্খনিাি্ অেষিাৎ 
ফকান ব্াপারই মেলনা। িানে কনয়ক মবুহূনেষির মনধ্ই 
আমম স্াভামবক হনয় িাই। মকন্তু উস্তাদজী (রহ.) 
েীক্ষানবুভূমে সম্পন্ন ব্মতিনত্বর অমধকারী মেনলন। 
আনরকটা কো হনলা মেমন স্ীয় অনবুভূমেনক মননজর 
উপর োিা অনন্র উপর প্রনয়াি করনেন না। মকন্তু 
সাধারিেঃ আল্াহর হক্ব ও বা্ার হনক্বর ব্াপানর 
েীক্ষ দৃমষ্ট রাখনেন এবং এটানক প্রকাশও করনেন। 
োই সানে সানে মেমন একমট কািজ ও কলম মননলন 
এবং মকেবু মলনখ আমার হানে মদনলন। উতি কািনজ 
ফলখা মেল ‘আমম আপনার অন্তনর কষ্ট মদনয়মে, এ 
ব্াপানর আমানক মাে কনর মদন!’। 

আমম এটা পনি আনরা লমজ্জে হলাম। আসনল 
আমমনো পূবষি ফেনকই লমজ্জে হনয়মেলাম ফি, আমম 
একটা ফবহুদা কো বনলমে। 
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এ ব্াপানর আমম ওজর ফপশ কমর। উস্তাদজীর 
(রহ.) মবনয় ও ভানলাবাসা এমনই মেল ফি, োর 
ফকান েবু লনাই হয়না। োই ফসখানন উপমস্ে অন্ 
সােীনদরনকও মেমন মজনজ্স করনলন ফি, ‘িমদ 
ফকান ফোট ভাই োর বি ভাইনয়র প্রমে অসন্তুষ্ট 
হয় োহনল বি ভাইনয়র মক করার আনে?’ এ কো 
শুনন এক সােী বলল, ‘ফোট ভাইনক মকেবু মমমষ্ট 
খাওয়াননা ফিনে পানর’। উস্তাদজী (রহ.) সানে সানে 
উনঠ ফিনলন অেবা ঐ রানর্ই বা পনরর মদন মকেবু 
মমমষ্ট (সম্ভবেঃ কা্টািষি মশমরন মদনয় দেমর) মননয় 
এনসনেন। উস্তাদজীর (রহ.) প্রমে অনঝার ধারায় 
আল্াহর রহমনের বামরধারা বম্ষিে ফহাক। মিমন 
উত্তম চমরর্ এবং মজহাদী মচন্তা-মেমকর স্ীয় বন্ধবু  
ও মশ্্নদরনক হানে-কলনম ফদমখনয়নেন এবং িার 
ফচষ্টা মেমন করনেন ফসই প্রনচষ্টানক আমানক এবং 
অন্ সােীনদর প্রমে ব্াপকভানব দান করুন। 

সব মজমননসর মপেননই চক্রান্ত; মব্য়মট মক মঠক?
অন্ একমদননর কো- ‘উইমকমলকস’ এর প্রধান 
মবুখপার্ ‘জবু মলয়ান অ্াস্াজি’ এর ব্াপানর আনলাচনা 
চলমেল। ফো আমম বললাম ফি, ‘ফস ফকন এনো 
ফিাপন েে্ প্রকাশ কনরনে? এর মনধ্ আবার মক 
চক্রান্ত রনয়নে?’। এ কোর উপর উস্তাদজী (রহ.) 
আমানক ববুঝানে লািনলন ফি, ‘প্রনে্ক মজমননসর 
মপেনন চক্রান্ত ফখাজার প্রনয়াজন হয়না। আমানদর 
ফলাকনদর মন-মানমসকো এমন হনয় ফিনে ফি, 
প্রনে্ক মব্নয়র মপেননর রহস্ উদঘাটনন ফলনি 
িায় এবং ফস রহস্ ফবর কনরই ফকবল ক্ষান্ত হয়। 
দবু মনয়ানে এমন অননক ব্মতি আনেন িানদর ফপশা 
এবং কাজ বা ফিমন মচন্তা-ভাবনা কনর োনদর 
আমকদা বা মবশ্াসও ফেমনই হনয় োনক।

সবুেরাং োর এ আমকদার জন্ এবং দবু মনয়ানে িানক 
িিেন্ত্র বা অমধকার বনল; আর ফস অমধকারনক 
সংরক্ষি করার জন্ োনদর িমদ কখননা স্ীয় রাষ্ট্র বা 
িিোমন্ত্রক পদ্ধমের মনধ্ ‘অমধকার’ এর অমধকানরর 
কো সামনন আনস েখন োরা (রানষ্ট্রর) মবরুনদ্ধও 
কো বলনে োনক। দবু মনয়ানে অননক ্িিন্ত্র হনয় 
োনক, মকন্তু প্রমেমট মজমনস-ই ্িিন্ত্র হয়না আর 
প্রমেমট কানজর মপেননই ‘ইয়াহুদীরা’ ওঁে ফপনে 
োনক না। মব্য়গুনলানক এমন দৃমষ্ট-ভমঙ্গনেই ফদখা 
উমচে েনব সব সময় না। বাস্তবোর দৃমষ্ট মদনয় 

আসলনক ফদখা উমচে। বামহ্কভানব এ ‘জবু মলয়ান 
অ্াস্াজি’ও এমনই একজন ব্মতি এবং এটা ববুনঝনে 
ফি, এগুনলা (ফিাপন েে্ প্রকাশ করা) অমধকানরর 
মব্য় োই মেমন এ কাজ কনরনেন। আর ফস জন্ 
মচৎকার জবুনি মদনয়নেন। িাই ফহাক এটাই মূল কো, 
এর মপেনন চক্রান্ত না ফখাজা উমচে!’। 

এই হনলা মমরানশানহর মকেবু সৃ্মমেচারি িা দবু-চারমট 
ঘটনা মেল। এরপনর আমম মমরানশাহ ফেনক উত্তর 
ওয়ামজমরস্তানন িাওয়ার জন্ মধ্ ওয়ামজমরস্তাননর 
মদনক রওনা হনয় িাই। আর ওটাই উস্তাদজীর 
(রহ.) সানে কনয়কমট মানসর মনধ্ ফবমশ সময় 
োকার ফসৌভাি্ হনয়মেল। ইনশা আল্াহ্ বামক কো 
উস্তাদজীর (রহ.) আিামী মাহমেনল হনব। 

আল্াহ্ ো’আলা আমানদর সকলনক সমঠক পে 
প্রদশষিন করুন। আমমন- ইয়া রব্াল আলামমন। 

 و اخر دعواان ان احلمدهلل رب العاملني و صلى هللا عى نبينا و قرة
-اعيننا حممد وعلى أله و صحبه ومن تبعهم إبحسن إىل يوم الدين

[চলনব, ইনশাআল্াহ্]

অনবুবাদঃ মবুহাম্াদ আখোরুজ্জামান (‘নাওয়ানয় 
িািওয়ানয় মহ্’ ম্ািামজননর এমপ্রল-২০২০ সংখ্ার 
৬৫ পৃষ্ঠা ফেনক সংিৃহীে ও অনূমদে)

দসুনয়তাহত অহনি ষড়যন্ত্র হহয় 
রতাহি, সিন্তু প্সতটি সজসনি-ই 
ষড়যন্ত্র হয়নতা আর প্সতটি 
িতাহজর সপছহনই ‘ইয়তাহুদীরতা’ ওঁত 
পপহত রতাহি নতা। সবষয়গুহলতাহি 
এমন দমৃষ্টি-ভসগিহতই পদখতা উসচত 
তহব িব িময় নতা। বতাস্বততার দমৃষ্টি 

সদহয় আিলহি পদখতা উসচত। 
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রাসূলবুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়াসাল্ানমর 
বািী‘ابتغوا السواد العظم’-ফক মভমত্ত কনর একো ব্াপক 
প্রচার করা হনছে ফি, সংখ্ামধক্োই হনলা হনক্বর 
মাপকামঠ, শরয়ী মাপকামঠর মদনক লক্ষ করা োিাই 
একো বলা িলে। 

‘এয়লাউস সবুনান’ মকোনবর ফলখক মবুহামদেস, েকীহ 
আল্ামা িের আহমদ উসমানী সানহনবর একমট 
ফলখা আপনানদর ফখদমনে ফপশ করমে; িানে 
পাঠনকর মনকট স্পষ্ট হনয় িায় ফি, হক্বপন্ী িে 
কম ফহাক না ফকন োর সানে োকাই হনলা ‘سواد 
 এর সানে োকা। আর বামেলপন্ী িে ফবমশই’العظم
ফহাক না ফকন োনদর সঙ্গ ফদওয়া হনলা জামাে 
ফেনক মবমছেন্ন হওয়া ও মমে্া মেবানদর অনবুসরি 
করা। 

মূলকো হনলা, আমানদরনক দ্ীননর প্রমেমট মব্নয় 
হক্বপন্ী আনলমনদর অনবুসরি করনে হনব;িিোমন্ত্রক 
পদ্ধমেনে সংখ্ািমরনষ্ঠর নয়। আবার আনলমনদর 
অনবুসরনির ফক্ষনর্ও শরয়ী মানদডি ফখয়াল রাখনে 
হনব। ফকননা এনক্ষনর্ও অন্ধঅনবুসরি আমানদর জন্ 
ফকান সেলো বনয় আননব না। ফলখামট হামকমবুল 
উম্ে মাওলানা আশরাে আলী োনবী রহঃ এর 
েত্তাবধানন রমচে ‘ইমদাদবুল আহকাম’ ফেনক 
সংিৃহীে, িা আমানদর সােী মাওলানা মবুহাম্দ 
মবুসান্নাহ (হামেজাহুল্াহ) নেবু ন মকেবু হাওয়ালা 
সংনিাজন কনর নেবু নভানব মবন্স্তকনরনেন। 

 َعْن َعِليِّ ْبِن َأِب طَاِلٍب، َرِضَي هللاُ َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى
ِمَن يـَبـَْقى  اَل  َزَماٌن  النَّاِس  َعَلى  يَِْتَ  َأْن  يُوِشُك  َوَسلََّم:   َعَلْيِه   ُ  الَّ
ْسَلِم ِإالَّ اْسُُه، َواَل يـَبـَْقى ِمَن اْلُقْرآِن ِإالَّ َرْسُُه، َمَساِجُدُهْم َعاِمَرٌة  اْلِ
َمْن السََّماِء  َأِدمِي  َتَْت  َمْن  َشرُّ  ُعَلَماُؤُهْم  اْلَُدى،  ِمَن  َخَراٌب   َوِهَي 
 ِعْنَدُهْم َتُْرُج اْلِفتـَْنُةوقال ف تنقيح الرواة وله شاهد عند احلاكم، ف
واحلاكم وأمحد  داود  أب  وعند  بسناد حسن  أنس  عن   املستدرك 
 عن ابن عمر، وعند الديلمى عن معاذ، وتعدد الطرق يشد بعضها
 بعضا، مث قال صدق هللا وصدق رسوله صلى هللا عليه وسلم، كل

.ما هو ف احلديث رأيناه ف زماننا هذا وإىل هللا املشتكى

আলী ইবনন আবী োনলব রাঃ ফেনক বমিষিে - মেমন 
বনলন, রাসূলবুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়াসাল্াম 
বনলনেন,“অমচনরই এমন একটা সময় আসনব 
িখন ইসলানমর নাম োিা আর মকেবুই োকনব না, 

কবু রআননর অক্ষরগুনলা োিা আর মকেবুই োকনব 
না, মসমজদগুনলা োকনব উন্নে/সমৃদ্ধ মকন্তু ো 
ফহদানয়ে-শূন্ হনব, পৃমেবীর ববুনক েখন আনলমরাই 
হনব সবষিমনকৃষ্ট, োনদর ফেনকই ফেেনা উদ্াবন 
হনব”। (শুআববুল ঈমান ৩য় খডি, ৩১৮নং পৃষ্ঠা)

উপনরাতি হামদসমট অন্ান্নদর ফেনকও বমিষিে 
হনয়নে। ইমাম বাইহাকী রহঃ এই হামদসমট উনল্খ 
করার পর বনলন –

আল্াহ ও োঁর রাসূল সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়াসাল্াম 
সে্ বনলনেন। আর আমরা বেষিমান িবুনি োর 
বাস্তব মচর্ ফদখনে পামছে। হামদনসর মনধ্ স্পষ্ট 
ভানব বলা হনয়নে, একটা সময় উলামানয় ফকরানমর 
দনমেক অবক্ষয় ঘটনব, আর এনদর সংখ্াই ফবমশ 
হনব। কারি সবষিিবুনি ফকান একমট ফোট দল 
হনক্বর উপর প্রমেমষ্ঠে োকার মব্য়মট অন্ হামদস 
দ্ারাও প্রমামিে। এনহন পমরমস্মেনে ফকান একটা 
মাসআলার উপর অমধকাংশ আনলনমর ঐক্মে 
হওয়া ঐ মাসআলা সমঠক হওয়ার দমলল নয়। 

 قَاَل: ُأوِصيُكْم بِتـَْقَوى هللِا َوالسَّْمِع َوالطَّاَعِة، َوِإْن َعْبٌد َحَبِشيٌّ، فَِإنَُّه
ُكْم َوحُمَْدَثِت الُُموِر فَِإنَـَّها  َمْن يَِعْش ِمْنُكْم يـََرى اْخِتَلفًا َكِثريًا، َوِإيَّ
 َضلََلٌة َفَمْن َأْدَرَك َذِلَك ِمْنُكْم فـََعَلْيِه ِبُسنَِّت َوُسنَِّة اخلَُلَفاِء الرَّاِشِديَن

.اْلَمْهِديِّنَي، َعضُّوا َعَليـَْها ِبلنَـَّواِجِذ.َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح

এরবাজ ইবনন সামরয়াহ রাঃ রাসূল সাল্াল্াহু আলাইমহ 
ওয়াসাল্াম ফেনক বিষিনা কনরন, মেমন (রাসূল 
সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়াসাল্াম) বলনলন,“আমম 
ফোমানদর আল্াহ ো’আলানক ভয় করার এবং 
(ফনোর আনদশ) রেবি ও মান্ কারার উপনদশ 
মদমছে, িমদও ফস (ফনো) হাবমশ ও ক্রীেদাস হনয় 
োনক। ফোমানদর মনধ্ িারা ফবঁনচ োকনব, োরা 
বহু মবনভদ-মবসম্বাদ প্রে্ক্ষ করনব। ফোমরা নেবু ন 
নেবু ন মব্য় আমবষ্ার করা ফেনক দূনর োকনব; 
ফকননা ো ফিামরামহ। ফোমানদর মনধ্ ফকউ ফসই 
িবুি ফপনল ফস ফিন আমার সবুন্নাহ ও সৎ পে প্রাপ্ত 
খবুলাোনয় রামশদ্ীননর সবুন্নাহনে দৃঢ়ভানব অমবচল 
োনক। ফোমরা এসব সবুন্নেনক ফচায়ানলর দাঁনের 
সাহানি্ শতিভানব আঁকনি ধর”। 

(মেরমীিী শরীে: ৪েষি খডি, ৩৪১ নং পৃষ্ঠা)
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এই হামদনসর মনধ্ উনল্মখে ‘الرَّاِشِديَن  এর ’اخلَُلَفاِء 
ব্াখ্ায় ফকউ ফকউ বনলনেন, োরা হনলন চার মহান 
খমলো। কারি রাসূল সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়াসাল্াম 
অপর এক হামদনস বনলনেন, 

‘আমার পনর মর্শ বের অবমধ (নববুওয়্ামে) ফখলােে 
প্রমেমষ্ঠে োকনব’। 

এই হামদস ফেনক স্পষ্ট ববুঝা িায় ফি, িখন উম্নের 
মানঝ মে-মবনরাধ ফদখা মদনব, েখন োনদর জন্ 
আবশ্ক হনলা, রাসূল সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়াসাল্াম 
ও সাহাবানয় ফকরানমর অনবুসরি করা। অনবুসারীনদর 
সংখ্া মবনবচ্ নয়। একজনও িমদ সবুন্নানের অনবুসরি 
কনর (আর সমস্ত মানবু্ োর ক্ষমে করনে উনঠপনি 
লানি) েববুও োরা সঙ্ঘবদ্ধভানব োর ফকান ক্ষমে 
করনে পারনব না। 

অন্ ফি হামদসগুনলার দমলল “বি জামাে মক?” 
এই প্রননের মনধ্ উনল্খ করা হনয়নে োর উনদেশ্ 
মনন্াতি আনলাচনার মাধ্নম স্পষ্ট হনয় িানব। 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  َعْن رَِجاٍل ِمْن َأْصَحاِب ُمَعاٍذ، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى الَّ
 بـََعَث ُمَعاًذا ِإىَل الَيَمِن، فـََقاَل: َكْيَف تـَْقِضي؟، فـََقاَل: َأْقِضي ِبَا ِف
 ِكَتاِب هللِا، قَاَل: فَِإْن َلْ َيُكْن ِف ِكَتاِب هللِا؟، قَاَل: فَِبُسنَِّة َرُسوِل هللِا
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل: فَِإْن َلْ َيُكْن ِف ُسنَِّة َرُسوِل هللِا َصلَّى الَُّ  َصلَّى الَّ
 َعَلْيِه َوَسلََّم؟، قَاَل: َأْجَتِهُد رَْأِيي، قَاَل: احلَْمُد ِلَِّ الَِّذي َوفََّق َرُسوَل
.(ورواه سنن أب داود ف كتاب القضية، بب أجتهاد  َرُسوِل الَِّ
 الرأي ف القضاء، وغريمها مثل هذا احلديث أيضا، ورجاله ثقات،
 الحرث بن عمروا ف املغرية بن شعبة خمتلف فيه، ذكره ابن حبان
(.২ص ،২ف الثقات وضعفه آخرون، كما يظهر من التهذيب ج

“হিরে মবুআি (রাঃ) এর সঙ্গীিি ফেনক বমিষিে, 
রাসূল সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়াসাল্াম মবুআি 
(রাঃ)-ফক ইয়ামান পাঠান। মেমন প্রনে কনরন,‘েবু মম 
কীভানব মবচার করনব?’মেমন বলনলন, ‘আমম আল্াহ 
ো’আলার মকোব অনবুসানর মবচার করব’। মেমন 
বলনলন,‘িমদ আল্াহ ো’আলার মকোনব পাওয়া 
না িায়?’মেমন বলনলন, ‘োহনল রাসূল সাল্াল্াহু 
আলাইমহ ওয়াসাল্ানমর সবুন্নাহ (হামদস) অনবুসানর 
মবচার করব’। মেমন বলনলন,‘িমদ রাসূল সাল্াল্াহু 
আলাইমহ ওয়াসাল্ানমর সবুন্নানেও না পাও?’মেমন 
বলনলন, ‘আমার জ্ান-ববুমদ্ধ মদনয় ইজমেহাদ করব’। 

মেমন বলনলন,‘সকল প্রশংসা ফসই আল্াহ ো’আলার 
জন্ মিমন আল্াহর রাসূনলর প্রমেমনমধনক এইরূপ 
ফিাি্ো দান কনরনেন”। (মেরমীিী শরীে: ৩নংখডি, 
৯নং পৃষ্ঠা)

উপনরামল্মখে হামদস দ্ারা একো ববুঝা ফিল ফি, িমদ 
ফকান হুকবু ম মকোববুল্াহ ও সবুন্নানে রাসূনল পাওয়া না 
িায়, োহনল ফস মব্নয় পরামশষি করা ওয়ামজব নয়। 
েখন মবুজোমহনদর জন্ ইজমেহাদ অনবুিায়ী আমল 
করা জানয়জ। এই ফক্ষনর্ িমদ পরামশষিক্রনম মসদ্ধান্ত 
ফনওয়া ওয়ামজব হনো ফিমনমট ১নং হামদনস ( ابتغوا 
 উনল্মখে প্রনে ফেনক ববুঝা িায়, োহনল (السواد العظم
হুিবুর সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়া সাল্াম অবশ্ই মবুআি 
(রাঃ)-ফক এই আনদশ করনেন, ফিন মেমন ইয়ামানন 
োর সনঙ্গ োকা সামেনদর (আববু মবুসা আশআরী রাঃ, 
আলা মবন হািরামী এবং আলী ইবনন আবী োনলব 
রাঃ প্রমবুখ সাহাবীর) সানে পরামশষি কনর মসদ্ধান্ত 
গ্রহি কনরন। মকন্তু রাসূলবুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইমহ 
ওয়াসাল্াম এমনমট বনলনমন। সবুেরাং ফকান আনলম 
িখন ফকান মব্নয় কবু রআন হামদনসর নস না পানব 
েখন মেমন ইজনেহাদ অনবুিায়ী আমল করনবন, 
িমদও অন্ান্ আনলম এমব্নয় মভন্নমে ফপা্ি 
কনরন। 

 روى العسكرى عن سليم بن العامرى، قال: سأل ابن الكواء عليا
 عن السنة والبدعة، وعن اجلماعة والفرقة، فقال: ي ابن الكواء!
سنة حممد صلى هللا السنة وهللا  اجلواب:  فافهم  املسئلة   حفظت 
 عليه وسلم، والبدعة ما فارقها، واجلماعة وهللا جمامعة أهل احلق،
 وإن قلوا، والفرقة جمامعة أهل الباطل، وإن كثروا.-(العسكري)-
 قال الذهب ف امليزان عبد)،১০৯ص ،১كذا ف منتخب العمال ج
 هـ  وف لسان امليزان أنه قد১ .هللا بن الكواء من رؤوس اخلوارج
 رجع عن مذهب اخلوارج وعاود صحبته علي وبقى رواته ل اعرف

( وعلى ترامجهم ل أقف وإنا ذكرت احلديث متابعة

“সবুলাইম ইবনন আমমরী রাঃ ফেনক বমিষিে আনে 
ফি, ইবনবুল কাওয়া রহঃ আলী রাঃ ফক সবুন্নে ও 
মবদআে এবং োেরীক ওজামায়ানের মব্নয় 
মজনজ্স করল;জবানব আলী রাঃ বনলন,‘ফহ ইবনবুল 
কাওয়া! এই মাসআলা ভানলাভানব ববুনঝ মবুখস্ কনর 
রাখনব’। োরপর মেমন বনলন,‘সবুন্নে হনছে রাসূল 
সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়াসাল্ানমর আমল ফমাবারক, 
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আর মবদআে হনছে ফিটা রাসূল সাল্াল্াহু আলাইমহ 
ওয়াসাল্ানমর আমল নয়। ফখাদার কসম! জামায়াে 
হনছে হনক্বর অনবুসারীিি, িমদও োরা সংখ্ায় কম 
ফহান, আর োেরীক হনছে বামেলপন্ীনদর অনবুসরি 
করা, িমদও োরা সংখ্ায় অননক ফহাক”। 

 وقال احلافظ ف الفتح تت حديث ابن عباس ف قصة وفاة النب
 صلى هللا عليه وسلم وخطبة اب بكر من كان يعبد حممدا فإن حممدا
 قد مات اخل ما نصه، فيؤخذ منه أن القل عددا ف الجتهاد قد
 يصيب وخيطئكثر فل يتعني الرتجيح بلكثر، وال سيما إن ظهر أن
بعضهم قلد بعضا- ج

উনল্মখে হামদস ফেনক স্পষ্ট হয় ফি, হক্বপন্ীনদর 
সানে োকার অেষিই হনছে জামায়ানের সানে োকা, 
িমদও োরা সংখ্ায় কম হয়। পক্ষান্তনর ফি বামেলনদর 
সানে োকনব ফস জামায়াে ফেনক আলাদা, সংখ্ায় 
িে ফবমশই ফহাক না ফকন;োনদর সানে োকানকই 
মবমছেন্নো বলা হনব।  সবুেরাং ফকান মাসআলার ফক্ষনর্ 
িার মে মেকহী দমলল, রাসূল সাল্াল্াহু আলাইমহ 
ওয়াসাল্ানমর সবুন্নে এবং েবু কাহানয় ফকরানমর 
মনের অমধকের মনকটবেষিী হনব ফসই সনে্র উপর 
োকনব, িমদও ফস একা োনক। েনব িারা দমলল 
ববুঝনে সক্ষম নয়, োরা এ ফক্ষনর্ োকওয়া, ইলম, 
দ্ীননর প্রমে ভমতি-ভানলাবাসা, ফখাদাভীমে, ধামমষিকো 
ও ববুমদ্ধর মবচানর ফি আনলম অন্নদর ফেনক উৎকৃষ্ট 
হনব ফসই আনলনমর অনবুসরি করনব, ফকননা এমন 
ব্মতি সবুন্নানে নববীর মব্নয় অমধক অনবুসরিীয় হনয় 
োনক। 

 َوِإَذا َكاَن اْلُمبـْتـََلى َفِقيًها َلُه رَْأٌي فَاْستـَْفَت َفِقيًها آَخَر فََأفـَْتاُه ِبَِلِف
 رَْأِيِه يـَْعَمُل ِبَرْأِي نـَْفِسِه، َوِإَذا َكاَن اْلُمبـْتـََلى َجاِهًل فَِإنَُّه يَُْخُذ ِبَفتـَْوى
الباب القاضي،  أدب  (كتاب  اْلُفَقَهاِء  َعامَِّة  ِعْنَد  الّرَِجاِل   َأْفَضِل 
 الثامن عشر ف القضاء بلف ما يعتقده احملكوم له أو احملكوم عليه
(وفيه بعض مسائل الفتوى

এখতাহন দটুি সবষয় লক্ষণীয়:
১.িমদ ফকান ব্মতি মননজই েকীহ হয়, োহনল 
সমকালীন মাসআলার ফক্ষনর্ মনজ মে অনবুিায়ী 
আমল করা ওয়ামজব। অন্ান্ েকীহনদর মে 
িমদও োর মনের মবপরীে হয়, এেদস্নত্বও োর 
জন্ অন্ান্ েকীহনদর মে অনবুিায়ী আমল করা 
জানয়জ ফনই। 

২.সাধারি ফলানকরা নেবু ন মাসআলার ফক্ষনর্ ঐ 
আনলনমর েেওয়া অনবুিায়ী আমল করনব, মিমন 
োর মনকট সবনচনয় উৎকৃষ্ট ও ফরেষ্ঠ হনব। এখানন 
একো বলা হয়মন ফি, ফিমদনক ফলাকসংখ্া ফবমশ 
হনব ফসমদনক ফিনে হনব;বরং স্পষ্ট ভানব উনল্খ 
করা হনয়নে, ফিই আনলম োর মনকট সবনচনয় 
উত্তম োর েেওয়া অনবুিায়ী আমল করা ওয়ামজব। 
(োোওয়া মহম্য়া:৩য়খডি, ৩৫৫নং পৃষ্ঠা)

إتفاق جمتهدين من تعريف المجاع هو  النوار ف  املنار ونور   وف 
 أمة حممد صلى هللا عليه وسلم ف عصر واحد أمر قويل أو فعلي
هـ১ ،وخلف الواحد مانع كخلف الكثر
মরসালােবু ল মানার এবং নূরুল আনওয়ানর ইজমার 
পমরচয় মদনে মিনয় বলা হনয়নে,“ফকান একমট মব্নয় 
একই িবুনির সকল মবুজোমহনদর ঐক্মেনক ইজমা 
বলা হয়। ফসনক্ষনর্ একজননরও িমদ মেমভন্নো 
োনক, োহনল ফসটানক আর উম্নের ইজমা বলা 
িানব না। 

 وقال ف كشاف اصطلحات الفنون واحرتز بلفظ اجملتهدين بلم
 الستغراق عن أتفاق بعضهم وعن أتفاق غريهم من العوام واملقلدين
 ،৩فان موافقتهم وخمالفتهم ال يعبأها، ج
কাশশাে গ্রনন্র ‘إصطلحات الفنون’এ রনয়নে; ইজমার 
সংজ্ার মানঝاجملتهد منশনব্র الم الستغراقএর মাধ্নম 
“আওয়াম” এবং মবুকামল্মদননদর ফকান মব্নয় 
একমে হওয়া মকংবা মোননক্নক নাকচ করা 
হনয়নে। ফকননা োনদর ঐক্মে এবং মোননক্ 
মবনবচনার বামহনর। 

সবুেরাং ববুঝা ফিল, জমহুর উলামানয় ফকরানমর সানে 
ফকান একজন আনলনমর মেমভন্নোর ফক্ষনর্ দবু মট 
সম্ভাবনাই রনয়নে। মভন্নমে ফপা্িকারী আনলনমর 
মেমটসমঠক অেবা জমহুনরর মেমট সমঠক। আর 
িমদ জমহুনরর মবপরীে বতিব্ সবষিদা অগ্রহিনিাি্ই 
হয়, োহনল ফো একক ব্মতির মোননক্ কখননাই 
ইজমার ফক্ষনর্ প্রমেবন্ধক হনো না;বরং োনক 
জমহুনরর মোমে মানার জন্ বাধ্ করা হনো;অেচ 
এটা ফকান মাজহানব জানয়জ ফনই। সবুেরাং এটাই 
প্রেীয়মান হয় ফি, জমহুনরর মবপরীে ফকান একক 
ব্মতির বতিব্ সমঠক হনে পানর। আবার এ মব্য়টাও 
স্পষ্ট হনলা ফি, বেষিমান সমনয়র উলামানয় ফকরাম 
িমদ শরীয়নের ফকান মাসআলার ব্াপানর ঐক্মে 
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প্রকাশ কনরন, োরপনরও আমম বলব এটা ফকান 
শরয়ী ইজমা নয়। ফকননা মবুকামল্মদননদর ইজমার 
ফকান ধেষিব্ ফনই। সবুেরাং মেন-চারশে উলামানয় 
ফকরানমর ফকান মব্নয় একমে হওয়ানক ফকান 
ভানবই ইজমা বলা মঠক হনব না, ফিখানন োনদর 
মবপরীে মনের একমট জামায়ানের অমস্তত্ব মবদ্মান 
রনয়নে;িমদও োনদর ধারিা অনবুিায়ী এরা খবুব কম 
সংখ্ক হয়। 

مت نصه  ما  احلقيقة  الصل  قاعدة  تت  البريى  قال  قلت:   فإن 
حامدية، فتاوى  الكثر-  قوله  با  فالعربة  املسئلة  ف   أختلف 
 قلت هذا متعلق بباب النقل دون الفهم واالستنباط، والعمل.৪ج
على مقدم  املشهور  اخلرب  فان  متعني  النقل  الكثر ف بب   بقول 
،اآلحاد، واملتواتر مقدم على كليهما
িমদ েবু মম বল ফি, বীরী রহঃ একমট ফমৌমলক কায়দার 
আনলানক বনলন,“িখন ফকান মাসআলার ফক্ষনর্ 
মোননক্ ফদখা মদনব, েখন অমধকাংনশর মেই 
ধেষিব্ হনব”। (োোওয়া হামমমদয়্া:৪েষিখডি)

আমম বলব,‘এটা বিষিনার সানে সম্পমকষিে, ববুঝা বা 
উদঘাটননর সানে এমট সম্পমকষিে নয়’। বিষিনার 
ফক্ষনর্ অমধকাংনশর মনের উপর আমল করার 
মব্য়মট মনধষিামরে। ফকননা ‘খবনর মাশহুর’ ‘খবনর 
ওয়ানহদ’এর উপর প্রাধান্ পায়। আর ‘খবনর 
মবুোওয়ানের’ উভয়টার উপর প্রাধান্ পায়। উপনরর 
আনলাচনা মেল শাখািে মাসআলা েো فروعيমব্য় 
মননয়।  পক্ষান্তনর, ইমেকাদী মব্নয় ইখনেলাে 
হনল অমধকাংনশর মে অনবুসরি করাই ওয়ামজব। 
ফকননা ইমেকাদী মব্য়গুনলার সম্পকষি হনলা খাইরুল 
কবু রুননর সানে। ফিখানন হক্ব ও কল্ানিরই প্রাধান্ 
মেল। আর এ কো স্ীকৃে ফি, ইমেকাদী মব্নয়র 
মূল মভমত্ত হনলা (رواية) ফরওয়ানয়ে, েো বিষিনাসূর্ 
এবং রেবনির উপর, (دراية)মদরায়াে, েো মেকহ ও 
ইজমেহাদ নয়। ইমেকাদী মব্নয় ফিনহেবু  সাহাবানয় 
ফকরাম এবং োনবময়নদর জামানায় পমরপূিষিো লাভ 
কনরনে, ফসনহেবু  এনক্ষনর্ োঁনদর মবপরীে ফি ফকান 
বতিব্ই প্রে্াখ্াে, এনক্ষনর্ মবপরীে বতিনব্র 
প্রবতিা ফি পমরমািই ফহাক না ফকন। 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: (اتَِّبُعوا السََّواَد اْلَْعَظَم) :  قَاَل َرُسوُل الَِّ - َصلَّى الَّ
ُ ِبِه َعِن اجْلََماَعِة اْلَكِثريَِة، َواْلُمَراُد َما َعَلْيِه َأْكثـَُر اْلُمْسِلِمنَي ِقيَل:  يـَُعربِّ
َكُبْطَلِن اْلُفُروُع  َوَأمَّا  ْسَلِم،  اْلِ َكَأرَْكاِن  ااِلْعِتَقاِد  ُأُصوِل  ِف   َوَهَذا 

مْجَاِع، َبْل َيُوُز اتَِّباُع ُكلِّ  اْلُوُضوِء ِبْلَمسِّ َمَثًل َفَل َحاَجَة ِفيِه ِإىَل اْلِ
،َواِحٍد ِمَن اْلُمْجَتِهِديَن َكاْلَِئمَِّة اْلَْربـََعِة
রাসূল সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়াসাল্ানমর 
হামদস,“ফোমরা সাওয়ানদ আিনমর অনবুস্মরি কর” 
এর ব্াখ্ায় ফমরকানের মবুসামন্নে ফমাল্া আলী কারী 
রহঃ বনলন,‘ইনেকাদী মব্নয় বি জামায়ানের 
অনবুস্মরি ওয়ামজব, এর মবপরীনে ফকান মবুজোমহনদর 
একক মোমনের অনবুসরি জানয়জ হনব না। ফিমন, 
দ্ীননর রুকন সংমলিষ্ট মব্য়। পক্ষান্তনর শাখািে 
মব্নয় জমহুনরর ফখলাে ফকান একজন মবুজোমহনদর 
অনবুসরি জানয়জ আনে। ফিমন, অজবু ভনঙ্গর কারি 
সংমলিষ্ট মাসআলা’। (ফমরকােবু ল মাোেীহ: ১মখডি, 
২৬১নং পৃষ্ঠা)

উনল্মখে ইবারে ফেনক প্রেমে এই মব্য়মট স্পষ্ট 
এবং দৃঢ় হয় ফি, েবু রুয়ী েো শাখািে মাসআলার 
ফক্ষনর্ অমধকাংনশর অনবুসরি জরুরী নয়;বরং ফকান 
একজন মবুজোমহনদরঅনবুসরিই িনেষ্টএবংহনে 
পানর োর বতিব্ অমধকাংনশর মবপরীে। মদ্েীয় 
ফি মব্য়মট স্পষ্ট হওয়া দরকার ো হনছে, িখন 
রাষ্ট্রীয় ব্বস্াপনার মানঝ মোননক্ ফদখা মদনব 
েখন এনক্ষনর্  মূলনীমে হনছে, মবুসলমাননদর িমদ 
ফকান ইমাম োনক েখন উতি ইমানমর অনবুসরি 
এবং ঐ জামায়ানের সানে োকা আবশ্ক। রাষ্ট্রীয় 
ব্বস্াপনামূলক মব্নয় দূনর োকা এবং োনদর 
মবুখালাোে করা জানয়জ ফনই। 

ফমাটকো, ফস িমদ ফকান মব্নয় শরীয়নের মবপরীে 
করনে আনদশ কনর ঐ অবস্ায় োর সানে একমে 
ফপা্ি করা িানব না। ফকননা রাসূল সাল্াল্াহু 
আলাইমহ ওয়াসাল্াম বনলনেন, ‘সৃমষ্টকেষিার অবাধ্োয় 
ফকান সৃমষ্টর আনবুিে্ করা িানব না’। এনক্ষনর্ উত্তম 
হনছে িোসাধ্ োর মবনরামধো করা। েনব এ স্তনরর 
মবনরামধো করা িানব না, ফি মবনরামধো লিাইনয়র 
ময়দানন মননয় আনস। এর েলশ্রুমেনে মবুসলমাননদর 
মানঝ শৃখিলা ব্হে হয়। হ্াঁ, িমদ ইমাম অেবা 
ইমানমর আনবুিে্শীল দল ফেনক ফকান স্পষ্ট কবু ের 
প্রকাশ পায়, েখন োর ফমাকানবলা করা এবং োর 
দলনক মেন্নমভন্ন কনর ফদওয়াও জানয়জ আনে;বরং 
িোসাধ্ োনক প্রমেহে করা ওয়ামজব। 
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পক্ষান্তনর, মবুসলমাননদর িমদ ফকান ইমামই না োনক, েখন মেকহ শানস্ত্র 
িানদর ববু্ৎপমত্ত রনয়নে অেষিাৎ েকীহ, ইবাদেগুজার এবং ফনককার 
মবুসলমাননদর পরামনশষি ফকান একজননক ইমাম মনধষিারি করনে হনব। 
এনক্ষনর্ ফকান একক ব্মতির মনের উপর আমল করা জানয়জ ফনই, 
বরং ফনককার মবজ্ উলামানয় ফকরাম এবং অমধকাংশ মবুসলমান িার 
ব্াপানর একমে ফপা্ি কনর োনকই ইমাম বানাননা আবশ্ক। ফকননা 
ইমামনের দাময়ত্ব সম্ভান্ত, মবচক্ষি, ফনককার উলামানয় ফকরাম এবং জমহুর 
মবুসমলমনদর বাইয়ানের উপর মভমত্ত কনরই হনয় োনক;দবু-একজননর 
বাইয়ানে ফকউ ইমাম হনে পানর না। 

এ কারনিই এই ফক্ষনর্ “আহলবুল হমল্ ওয়াল আকদ” েো শুরার 
অমধকাংনশর রায়ই ধেষিব্ হনব, ফকান একক ব্মতির রায় ধেষিব্ হনব না। 
বরং ফকান একক ব্মতির জন্ জামায়ানের মবনরামধো জানয়জ ফনই। 
েনব িমদ উলামানয় ফকরাম ও সকল মবুসমলমরা একজননর উপর এই 
দাময়ত্ব ন্স্ত কনর এবং োর মোমে ফমনন ফনওয়ার জন্ প্রস্তুে োনক, 
োহনল সকনলর পক্ষ ফেনক উমকল হওয়ার সবুবানধ ঐ একক ব্মতির 
রায়ই গ্রহিনিাি্ হনব। েদ্রূপ ফকান খমলো িমদ োর পনর অন্ কাউনক 
ফখলােনের দাময়নত্ব মনিবুতি কনর িায়, োহনল পূনবষির খমলোর ন্ায় োর 
আনবুিে্ প্রকাশ করা সকনলর জন্ আবশ্ক হনব। েনব শেষি হনছে 
ভারপ্রাপ্ত খমলো অনিাি্ হনে পারনব না। 

ফমাটকো, পরামশষি ইে্ামদ দ্ারা িমদ ফকান ব্মতির ফখলােনের মব্নয় 
সকনলর সম্মে পাওয়া িায়, োহনল পূনবষির খমলোর ন্ায় োনকও 
মান্ করা ওয়ামজব। রাষ্ট্রীয় ব্বস্াপনার ফক্ষনর্ কানরা জন্ ইমাম এবং 
জামায়ানে মবুসমলমার মবরুনদ্ধ অবস্ান করা জানয়জ ফনই;ফিমনমট আমরা 
পূনবষি মবস্তামরে আনলাচনা কনরমে। আর িমদ পরামশষি করনে মিনয় কানরা 
ফখলােনের মব্নয় একো না পাওয়া িায় বরং মেমভন্নো সৃমষ্ট হয়, েখন 
ফকান জামায়ানের সঙ্গ না মদনয় একাকী অবস্ানই ফরেয়। 

অনবুবাদঃ মাওলানা সাইেবু ল ইসলাম (‘নাওয়ানয় িািওয়ানয় মহ্’ 
ম্ািামজননর এমপ্রল-২০২০ সংখ্ার ৪৯ পৃষ্ঠা ফেনক সংিৃহীে ও অনূমদে)
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َوِلَِّ اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِننَي
শমতি-সম্ান ফো  একমার্ আল্াহ, োঁর রসূল ও 

মবুমমননদর  জন্ই। [ সবুরা মবুনামেক্ববু ন ৬৩:৮ ]

আল্াহ ো’আলা এবং োঁর রাসূল সাল্াল্াহু আলাইমহ 
ওয়া সাল্াম ও মবুমমননদর জন্ রনয়নে সম্ান।

২০২০ সানলর ২৯ফশ ফেব্রুয়ামর োমরখমট শামন্ত 
চবু মতি সম্পাদন হওয়ার কারনি সবষিদা মনন োকনব।
এই মদন ঐ সকল অহংকারীনদর মবুনখর উপর ফজারদার 
চনপটাঘাে করা হনয়নে, িারা ২০০১ সানলর ১৭ই 
অন্াবর “Operation  Enduring  Freedom” 
এর নানম ইসলামমক ইমারে আেিামনস্তাননর 
উপর চনি বনসমেল। আজ িবুনির সবুপার পাওয়ার 
মননজ এবং আনরা ৪৮ রানষ্ট্রর সমস্ত সামমরক শমতি 
ব্বহার করার পর, মননজনদর অহংকার ও সম্ান 
ঝবু মলনে ফবঁনধ ইমারনে ইসলামময়ার মবুজামহদনদর 
পানয়র মননচ সমপষিি কনরনে। এখন োরা ইমারনে 
ইসলামময়ার মবুজামহদনদর সানে চবু মতিবদ্ধ হনয়নে। 
অেচ এই মবুজামহদ ও আেিান-বাসীনদর ফশ্ কনর 
ফদওয়ার জন্ মবমভন্ন সময় োনদর সকল ফপ্রমসনিন্ট 
হুমমক মদনয়মেল।

চবু মতির মববৃমেনে ফি সমস্ত স্ানন ইসলামমক ইমারে 
আেিামনস্তাননর নাম এনসনে, ফসখাননই স্পষ্ট কনর 
বলা হনয়নে, “িানক আনমমরকা সরকার মহনসনব 
সে্ায়ন কনরনা এবং িানদরনক োনলবান বলা 
হয়”। হুদাইমবয়ার সমন্ধর মববৃমে ফেনক هللا  رسول 
(রাসূলবুল্াহ) শব্ বাদ ফদওয়ার দ্ারা ফিমমনভানব 
রাসূলবুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়া সাল্াম এর শান, 
মিষিাদা, বিত্ব এবং রাসূলবুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইমহ 
ওয়া সাল্ানমর আল্াহর রাসূল হওয়ার মনধ্ ফকান 
পােষিক্ আনস নাই; ফেমমনভানব আনমমরকা ইসলামমক 
ইমারে আেিামনস্তাননক সরকার মহসানব স্ীকার 
কনরনা-এমট মলখার দ্ারা বাস্তবোর ফকান পমরবেষিন 
হনয় িানবনা।

চবু মতি োর সানেই করা হয়, িানক ফকাননা ফকানভানব 
সে্ায়ন করা হয়। োনলবান হনছে ফসই দল িানদর 
দামবই হনলা, ‘আল্াহর জমমনন আল্াহর আইন চলনব’। 
োরা শমরয়ে বাস্তবায়ননর ফলিািান ফদয়। োনদর 
প্রবল ইছো হনলা আেিামনস্তানন ইসলামী হুকবু মে 

বাস্তবায়ন করা। োনলবাননদর দামি, পািিী, জামা, 
টাখনবুর উপনরর পায়জামা, হানের েসমবহ এবং الإله 
 কামলমা দ্ারা সমজ্জে সাদা পোকা োকাটাই إالهللا
প্রমাি কনর ফি, এরাই হনছে ফসই োনলবান িানদর 
সানে উতি গুিাবমলসহ-ই আনমমরকা চবু মতি কনরনে। 
এই চবু মতি আেিামনস্তাননর দখলদার িিোমন্ত্রক 
সরকানরর পক্ষ ফেনক করা হয়মন। োনদরনক-ফো 
ঐ চবু মতি অনবুষ্ঠানন অংশ গ্রহনির আমন্ত্রিই জানাননা 
হয়মন।

এই চবু মতি ফমাল্া ওমর মবুজামহদ রমহমাহুল্াহ এর 
বপনকৃে মবজ িা ঐ োনলবান আন্ালননর সানে 
হনয়নে, িানদরনক ফশ্ কনর ফদওয়ার জন্ এই 
আনমমরকান ফজাট ময়দানন ফননমমেল। ঐ ময়দান 
ফশ্ পিষিন্ত োনদর পরাজয় ও পলায়ননর সাক্ষী হনয় 
রইল।

কানেররা িেই ইছো ফপা্ি করুক ফি, ইসলানমর 
উচ্চোর পােরনক মনঃনশ্ কনর মদনব, েনব এমন 
হনবই না- রাসূলবুল্াহ (সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়া সাল্াম 
এর পমবর্ শানন ফবয়াদমব-কারী অমভশপ্ত সালমান 
োেীরনক জাহান্নানম ফপ্ররিকারী মবুমোজ কানদরীনক 
২৯ ফেব্রুয়ামর োঁমস মদনয় ফদওয়া হয়। িানে কনর 
ঐ স্মরিীয় মদননক ভবু মলনয় ফদওয়া িায়। এখন ঐ 
মহান চবু মতির উপনরও ২৯ ফেব্রুয়ামরই স্াক্ষর করা 
হয়, িানে কনর এই মদন মবুসলমাননদর অন্তর ফেনক 
মবলবুপ্ত হনয় িায়। মকন্তু কবু ের সবষিদা এটা ভবু নল িায় 
ফি, োরা আল্াহর নূরনক েবু ঁ মদনয় মনমভনয় ফেলনে 
পারনব না। আল্াহর নূর সমস্ত পৃমেবীনক আনলামকে 
করার জন্ এনসনে, োনক এই কবু ের ফশ্ করনে 
পারনবনা। এটা সে্ ফি, মবুসমলমনদর সম্ান সবষিদা 
োনদর ধনমষির কারনিই মমনল এবং মমলনব। বায়েবু ল 
মাকমদস মবজনয়র পর, হিরে ওমর রামিয়াল্াহু 
আনহু চামব গ্রহনির জন্ শানমর উনদেনশ্ রওনা 
হনলন। িন্তব্স্ানন ফপঁোননার সময় ফিালাম উনটর 
উপর আনরাহিরে এবং আমমরুল মবুমমনীন ওমর 
োরুক রামিয়াল্াহু আনহু োমলিবুতি ফপাশাক পনি 
উনটর নানক বাঁধা রমশ হানে মননয় খামল পানয় সের 
করমেনলন। ফসখানন অবস্ানরে সাহাবানয় ফকরাম 
রামিয়াল্াহু আনহু হিরে ওমর রামিয়াল্াহু আনহু 
ফক োঁর ফপাশাক বদলাননার অনবুনরাধ জানান। 

তারবিয়াহ । ২৮



জবানব ওমর রামিয়াল্াহু আনহু বনলমেনলন,
“মনঃসন্নহ আল্াহ ো’আলা আমানদরনক ইসলানমর 
কারনি সম্ামনে কনরনেন। িমদ আমরা ইসলাম 
ব্েীে অন্ ফকাোও সম্ান খবু ঁমজ, োহনল আল্াহ 
ো’আলা আমানদরনক অপদস্ কনর মদনবন”।

দবু মনয়া এমনও ফলাক ফদনখনে, িারা নানম মবুসলমান 
মকন্তু “সম্ান” এর অনবুসন্ধানন কানেনরর দরবানর 
মাো নে কনর। মকন্তু ো ফেনক োরা সবষিদা অপদস্ 
হনয়ই ফবর হনয়নে। োরা মকেবু প্রশংসনীয় বাক্ 
এবং মবুনখর উপর মকেবু েবু ল মননক্ষনপর মবমনমনয় 
কানেনরর পক্ষ ফেনক সমস্ত লাঞ্ছনা, অপমান ও 
অপদস্োনক হামসমবুনখ বরি কনর ফনয়। দবু মনয়া 
ঐ মহান োনলবাননদরনকও ফদনখনে, িারা মননজর 
ধনমষির উপর ফিৌরব কনর। িারা মননজর ধমষি এবং 
োর ফেনক প্রমেশ্রুমেনক মননজনদর জন্ দবু মনয়া ও 
আমখরানের সম্ান ও সেলোর মাধ্ম মহনসনব ফমনন 
মননয়নে। োরা শুধবু দামবর উপনরই ফেনি ফদয়মন, 
বরং মমহমামবিে প্রভবু র ফিৌরনবর জন্ মচৎকার কনর 
উনঠমেল। এই রব োনদরনক সকল মদক মদনয় পরীক্ষা 
মননয়নেন এবং খবুব ভানলা কনর পরীক্ষা মননয়নেন। 
েনব আল্াহ ো’আলার সাহানি্ োমলবানরা সমস্ত 
পরীক্ষায় উত্তীিষি হন। এখন আল্াহ ো’আলাও মননজর 
ওয়াদা পূরনির জন্ োনদরনক ঐসম্ান ও মিষিাদা 
দ্ারা পবুরসৃ্ে করনলন, িা বাদশার দরবানর মসজদা 
কারীনদর কখননা স্ননেও ভানি্ মমলনবনা। দবু মনয়া 
মনজ ফচানখ শামন্ত চবু মতির দস্তখনের সময় ফদনখনে, 
কানের প্রমেমনমধনদর ও সমস্ত দবু মনয়ার মমমিয়ার 
সামনন োকমবনরর ফলিািান উঠল। আল্াহ ো’আলার 
বিনত্বর আহবান সকল কান শুনননে এবং সমস্ত 
মবুসলমাননর অন্তর প্রশান্ত হনয়নে। 

শুধবু এনেই ফশ্ নয়। ইমেহানস এমনটা কখননা হয়মন 
ফি, অহংকারী আনমমরকার রাষ্ট্রপমেনদর ফকউ –ফকান 
গ্রুনপর ফনোনক ফোন কনর সরাসমর কো বনল। েনব 
আেিানন সবষিশমতিমান আল্াহ ফদমখনয়নেন ফি, মননজর 
সামমরক শমতির উপর অহংকারকারী আনমমরকার 
ফপ্রমসনিন্ট রোম্প, োনলবাননর পক্ষ ফেনক ফকান 
দরখানস্তর উপর মভমত্ত কনর নয়, বরং মনজ ফেনক 
মননজর অহংকারনক দূনর সমরনয় ফরনখ ইসলামমক 
ইমারে োনলবাননর রাজননমেক মব্নয়র নানয়নব 
আমমর ভাই ফমাল্া আব্বুল িনী হামেজাহুল্াহনক ফোন 
কনর োর সানে কো বলার মিষিাদা অজষিন কনরনে। 

শুধবু োই নয়, রোম্প োর প্রশংসাও কনরনে। ফি 
মাো আল্াহ ব্েীে অন্ কানরা সামনন নে হয়না, 
আল্াহ োর সামনন িবষি এবং অহংকানর ফমািাননা 
িদষিান সমূহ ঝবু ঁমকনয় ফদন এবং আল্াহ ো’আলাই 
কানেরনদর অন্তনর মবুমমননদর ভয় প্রনবশ কমরনয় 
ফদন। অন্ মদনক োনলবাননর কৃেজ্ো ও নম্ো 
ফদখবুন। িখমন ফকউ এই মবজয়নক োনলবাননদর 
বনল অমভমহে কনরনে েখমন োরা মনজ সামে ও 
অন্নদরনক অহংকার না কনর, ঐ মবজয়নক মানবুন্র 
মদনক না কনর সরাসমর আল্াহর মদনক সম্বন্ধিবুতি 
করার উপনদশ মদনয়নেন। মনঃসন্নহ মবজয় এবং 
সাহাি্ একমার্ আল্াহর পক্ষ ফেনকই এবং মেমন 
িা চান োই কনরন। শামন্ত চবু মতির মদনমটনে সকনলর 
জন্, মবনশ্ কনর ইসলামমক ফদশ গুনলার প্রধাননদর 
জন্ অননক মশক্ষার মব্য় রনয়নে। মস্মেশীল, 
আদশষি ব্বস্াপনা, সকল সবুনিাি-সবুমবধা এবং সকল 
ধরননর অস্ত্র এবং প্রিবুমতি দ্ারা সমজ্জে এনো বি 
বি সশস্ত্রবামহনীর ফদশ গুনলার প্রধাননদর মচন্তা 
করা উমচে ফি, বেনরর পর বের স্ায়ী িবুদ্ধ দ্ারা 
দবুদষিশা গ্রস্ত আেিামনস্তাননর িাজী আেিান জনিনির 
মনকট এমন মক রনয়নে ফি, এনকর পর এক দবু মনয়ার 
সবুপার পাওয়ার োনদর সামনন পরাজয় ফমনন ফনয়? 
োনদর মনকট শুধবুই ঈমান রনয়নে। ঐ ঈমান! িানক 
অমধকাংশরা সামান্ িলানরর মবমনমনয় মবমক্র কনর 
অপমামনে হনয় োনক। ঐ ঈমান! িার মূল্ গ্রহি 
না কনর ইসলামমক ইমারনের োনলবানরা সেল 
হনয়নেন।

পরাক্রমশালী আল্াহ ো’আলার মনকট প্রােষিনা কমর 
মেমন ফিন ইসলামমক ইমারনের োনলবাননক সমঠক 
পনের উপর চলার োওমেক দান কনরন। োনদরনক 
সাহাি্ সহনিামিো কনরন এবং আেিামনস্তান ও 
সমস্ত দবু মনয়ার মনধ্ শমরয়ে বাস্তবায়ন করার জন্ 
আমানদর সাহাি্ কনরন। 

هللا اكرب وهلل احلمد
আল্াহ সবনচনয় বি এবং আল্াহর জন্ই সব 
প্রশংসা।

অনবুবাদঃ আববু খামদজা (‘নাওয়ানয় আেিান মজহাদ’ 
ম্ািামজননর মাচষি-২০২০ সংখ্ার ৪০ পৃষ্ঠা ফেনক 
সংিৃহীে ও অনূমদে)

তারবিয়াহ । ২৯



তারবিয়াহ । ৩০



ইরতান ও আহমসরিতার মতাহে বত্থ মতান িংিহের 
িতারণ িী?

ততাহদর পরস্পহরর িম্পি্থ েতা পিতান ধরহণর?

ইিরতাইহলর িতাহর ইরতাহনর শত্রুততা িতেতা 
শসতিশতালী?

ইরতাহনর উপর আমরতা মুিলমতানরতা পিমন আশতা 
ভরিতা িরতা উসচৎ?

পূব্থ মধ্যপ্তাহচ্যর রতাজনীসতহত আরব শতািিরতা 
পিতান প্তােফহম্থ আহছ?

আহমসরিতার ব্যতাপতাহর আমতাহদর নীসত িী?

আমরতা আমতাহদর ঘর রক্ষতা িরহত হহল িতার 
সদহি ততািতাহবতা?

এই প্বহধে এিমস্ প্শ্নগুহলতার জবতাব সমলহব 
ইনশতা আল্তাহ।
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ইরাননর ফজনানরল কানসম ফসালাইমামন, সাধারি 
ফকান ফজনানরল মেনলন না। বমহমবষিনশ্ ইরাননর 
সকল িবুদ্ধ ও ফিানয়্া েৎপরো ফসালাইমামনর 
কমানন্ মেল। শাম (মসমরয়া), ইরাক, ইনয়নমন 
ও ফলবানন এই চার ফদনশ মশয়া মমমলমশয়ানদর 
েত্তাবধান ও কনট্াল, িে ফবশ কনয়ক বের িাবে 
োর হানেই মেল। োর পৃষ্ঠনপা্কো ও েত্তাবধানন 
িে ফসনটেম্বনর হুমে মবনরোহীরা ফসৌমদ আরনবর 
ফেনলর মিনপানে আক্রমি কনরনে। ৩রা জানবুয়ামর 
২০২০ ইং ফসালাইমামন বািদাদ এয়ারনপানটষি মনহে 
হনয়নেন। োও আবার আনমমরকান ফ্ান হামলায়। 
এই খবর ফশানার সানে সানেই মননজর অজানন্ত 
আলহামদবু মলল্াহ বললাম এবং এই দবু ‘আ পিলাম, 
.اللهم أهلك الظاملني بلظاملني، وأخرج املسلمني من بينهم ساملني
‘ফহ আল্াহ! জানলনমর হানেই জানলমনক ধ্ংস 
করুি এবং োনদর মাঝ ফেনক মবুসলমাননদরনক 
মনরাপনদ ফবর কনর আনবুন’। আমীন। 

মজ হাঁ, এটা আল্াহ ো‘আলার মবরাট বি অনবুগ্রহ 
ফি, ইরাননর ফসই ফজনানরল মনহে হনয়নে ফি শাম 
(মসমরয়া), ইরাক এবং ইনয়নমনন মবুসমলম জনসাধারি 
ও মবুজামহদীনন ইসলানমর িিহে্ার মজম্াদার মেল। 
আনমমরকা জানলম, ইরানও জানলম, োরা এনক 
অপরনক অননক িালম্ কনর। মকন্তু উভনয় মমনল 
আহনল সবুন্নাহনক অমধনস্ত করা, সবুন্নী জনসাধারিনক 
হে্া করা এবং মজহাদী আন্ালননক খেম করার 
ফক্ষনর্ আজ পিষিন্ত পরস্পর অননক বি সহনিািী 
মহসানব কাজ করনে। 

িখন আনমমরকার আক্রমনির মবুনখ আেিামনস্তানন 
ইমারানে ইসলামময়ার পেন হনলা, েখন ইরান 
পমরপূিষিভানব আনমমরকার সানে মেল। এরপর 
িখন আনমমরকা ইরানক মবুসলমাননদর উপর ফবামা 
ব্ষিি শুরু করল, েখন ইরান শুরু ফেনক অেষিাৎ 
২০০৩ ঈ. ফেনক ফসালাইমামনর মৃেবু ্ (২০১৯ ঈ.) 
পিষিন্ত আনমমরকার প্রধান মমর্ মহসানব ফসখানন 
মেল । ইরাকী ফসনাবামহনীনক ফরেমনং মদনয় এবং 
মশয়া মমমলমশয়ানদরনক সহনিামিো ও অনস্ত্র সমজ্জে 
কনর, োনদরনক আহনল সবুন্নাহর মবুজামহদনদর 
মবরুনদ্ধ লিাই করাননা এবং সবুন্নী জনসাধারনির 
উপর োনদর কেৃষিক জবুলবুম মনিষিােননর মে সকল 
মব্নয়, ইরানী ফসনাবামহনী এবং মবপ্লবী িািষি সবষিদা 

ফনেৃনত্ব মেল। আনমমরকার অন্ মমর্নদর ফচনয় 
ইরাননর পনক্ষ স্ানীয় মশয়ানদর সমেষিননর কারনি, 
সব জায়িায় োরা অগ্রিামী এবং অসাধারি গুরুত্ব 
ফপনয় আসনে। আজ ইরাননর পক্ষ ফেনক ফপ্রাপািান্া 
চালাননা হনছে ফি, ইরানক োনদর সহনিামিো শুধবু 
দানয়নশর (আইএস) মবরুনদ্ধ মেল। মনন হয় ফিন 
দানয়শ বানদ মবুজামহদীনন উম্াহ ও আহনল সবুন্নাহর 
উপর োরা আনমমরকার সানে মমনল েবু ল (!) ব্ষিি 
কনরনে! োনদর দাবী মকেবুনেই সে্ হনে পানর না। 

প্রমত: এই কারনি ফি, আনমমরকা ও ইরাননর 
পরস্পনর আনপা্ ও সহনিামিো, খানরজী বািদাদীর 
আত্প্রকাশ ফেনক শুরু হয়মন। এই সহনিামিোর 
সম্পকষি ঐ সময় ফেনক িখন আনমমরকা ২০০৩ 
ঈ. সনন ইরাক আক্রমি কনর। এই দীঘষি সমনয় 
আহনল সবুন্নাহ জনসাধারি এবং মবুজামহদীননর 
উপর আনমমরকা িে জবুলবুম মনিষিােন কনরনে, 
ইরানী মদদপবুষ্ট ফসনাবামহনী ও মমমলমশয়ারাও োর 
সমপমরমাি কনরনে। ইরান ও আনমমরকার মবরুনদ্ধ 
এই দীঘষিকাল লিাইরে, আহনল সবুন্নাহর সকল 
মহাবীরনদর উপর ইরান “সন্ত্রাসী ও োকমেরী” 
অপবাদ মদনয় আসনে এবং োনদর মবরুনদ্ধ িবুনদ্ধ 
আনমমরকার পূিষি অংশীদার মহসানব আনে। 

মদ্েীয়ে: দানয়শ (আইএস) িখন আত্প্রকাশ 
কনরনে েখন কী আনমমরকা-ইরান মমর্শমতি শুধবু 
দানয়নশর মবরুনদ্ধ অমভিানন সীমাবদ্ধ মেল? না..., 
এমন কখননাই নয়। ইরান শুধবু ইরানক নয়, বরং 
শাম (মসমরয়া) ফেনক ইনয়নমন পিষিন্ত আহনল সবুন্নাহর 
ঐ সকল মবুজামহদীননর মবরুনদ্ধ আনমমরকার সঙ্গ 
মদনয়নে, িারা স্য়ং দানয়নশরও টানিষিনট মেনলন। 

বাস্তবো এই ফি, ইরাক, শাম ও ইনয়নমনন ইরান 
োর ফিই নীমেনে কাজ করনে পারনে ো একমার্ 
আনমমরকার ফজানর পারনে। ইরাক ও মসমরয়ায় 
আনমমরকান দসনন্রও এনো বি সংখ্া ফনই ফি 
পমরমাি ইরানী দসন্ এবং ইরানী মদদপবুষ্ট মশয়া 
মমমলমশয়া আনে। আর োরা সবাই অবস্ান করনে 
আনমমরকান ফজনানরলনদর দৃমষ্ট সীমায় এবং োনদর 
ফ্ান মবমানগুনলার োয়ানে। মজার কো হনলা ইরাক, 
শাম ও ইনয়নমনন বেষিমাননর এক-দবুই ঘটনার পূবষি 
পিষিন্ত, আনমমরকা ফকান একজনও ইরানী অমেসার 
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বা দসন্নক টানিষিট বানায়মন।
সকল ইরানী দসন্ এবং মশয়া মমমলমশয়া 
আনমমরকাননদর সানে পূিষি আনপান্র সনঙ্গ 
মবুজামহদনদর উপর হামলা কনর আসনে। 

ইনয়নমনন ইরানী ইশারায় চলা হুমে মবনরোহীরা, 
মবুজামহদীননর মবরুনদ্ধ আনমমরকানক সানপাটষি কনর। 
ফকমন ফিন ফসখানন মবুজামহদীননর মবরুনদ্ধ লিাইরে 
দবুশমন মেনজন; ইরানী মদদপবুষ্ট হুমে, আনমমরকা ও 
ফসৌমদ মমর্নজাট। ফসৌমদ মমর্নজাট এবং হুমেনদর 
মানঝ বেষিমানন িবুদ্ধ চলনে। মকন্তু ফি জায়িায় 
মবুজামহদীননর মবরুনদ্ধ িবুদ্ধ হয় ফসখানন ইরানী 
মদদপবুষ্ট হুমেরাও আনমমরকার মমর্ হনয় িায়। 
কনয়কবার এমন হনয়নে ফি, ইনয়নমনন আনসারুশ 
শারইয়্াহর (ইনয়নমন আল কায়দা) মবুজামহদীননর 
উপর হামলার জন্ আনমমরকা এনসনে, েখন োনদর 
ব্্াক হক ও মচনবুক ফহমলকটোরগুনলা ইরানী মদদপবুষ্ট 
হুমেনদর এলাকায় ফননমনে; অেঃপর ফসখান ফেনক 
আনমমরকানরা হুমেনদর সহায়োয় মবুজামহদীননর 
উপর আক্রমি কনরনে। 

আনরা আক্ষিিীয় মব্য় হনলা, ফসৌমদ মমর্নজানট 
অন্তভবু ষিতি আরব শাসকরা সবাই আনমমরকার ফিালাম, 
ফসৌমদর প্রমেরক্ষাও পমরপূিষিভানব আনমমরকার হানে 
ন্স্ত। এরপরও এখানন ফসৌমদ মমর্নজাট এবং 
হুমেনদর মানঝ চলমান প্রচডি িবুনদ্ধ আজ পিষিন্ত 
আনমমরকানরা, একজনও হুমে মবনরোহীনক হে্া 
কনরমন। আনমমরকান ফ্ান ও অন্ান্ মবমানগুনলা 
আকানশ উিনে োনক, োরা হুমে এবং ফসৌমদনদর 
মানঝ চলমান িবুদ্ধনক পিষিনবক্ষি করনে োনক, 
মকন্তু ফসৌমদনদর সাহানি্ আনমমরকানরা কখননাই 
ইরানী মদদপবুষ্ট হুমেনদর উপর ফবামা ব্ষিি কনরমন। 
আনমমরকা িমদ কখননা ফকাোও ফবামা ব্ষিি কনর 
ো একমার্ আনসারুশ শারইয়্ার মবুজামহদীন এবং 
সবুন্নী জনসাধারনির উপর এবং এ ফক্ষনর্ হুমেরা 
আনমমরকানক পমরপূিষি সহনিামিো করনে। 

অনবুরূপ শানম (মসমরয়া) আহনল সবুন্নাহর সানে 
ইরাননর ফি পমরমাি জবুলবুম, মহংস্রো ও দামম্ভকো 
চলনে োর ফকান উদাহরি পৃমেবীনে ফনই। এখানন 
ইরান বামহ্কভানব মসমরয়া সরকার ও রামশয়ার 
মমর্। মকন্তু আসল সে্ হনলা, মবুজামহদীন ও সবুন্নী 

জনসাধারিনক িিহে্ার ফক্ষনর্ ইরান, আনমমরকা, 
রামশয়া ও মসমরয়া সরকার সবাই এনক অপনরর 
সানে সহনিামিো ও আনপান্র সানে চলনে এবং 
প্রনে্নকই মননজর সবুনিাি কানজ লািানছে। এক 
মদনক ইরানী মমমলমশয়া ও মসমরয়ান দসন্নদর ফজাট; 
োরা সবাই একনর্ এক জায়িায় মবুসলমাননদর 
উপর হামলা কনর ফো অপরমদনক আনমমরকা 
ধ্ংনসর োমাশা ফদনখ। ব্ানরল ফবামা ফেনক শুরু 
কনর রাসায়মনক অস্ত্রসহ এমন ফকান অস্ত্র বামক ফনই, 
িা এই জানলমরা ব্বহার কনরমন। সব ধরননর অস্ত্র 
োরা এখানন ইনছেমে পরীক্ষা কনরনে। এরপর 
অন্ ফকান জায়িায় আনমমরকা ফবামা ব্ষিি কনর 
আর বাকীরা োমাশা ফদখনে োনক। এখাননও এই 
পবুরা িবুনদ্ধ কখননা আনমমরকা ও ইরান পরস্পনর 
মনধ্ সরাসমর সংঘন্ষির পমরমস্মে হয়মন। 

ততাহদর দমৃশ্যপে যখন এমনই তখন আহমসরিতা 
িতাহিম পিতালতাইমতাসনহি পিন হত্যতা িরল? 

এটা হনলা আল্াহ ো‘আলার মবরাট অনবুগ্রহ; আল্াহ 
ো‘আলা এক জানলনমর মাধ্নম আনরক জানলমনক 
হে্া কনরনেন। অেীনেও িখন আহনল সবুন্নাহর 
মবুজামহদীন এবং আনমমরকার সানে িবুদ্ধ হনয়নে 
েখন ইরান এ ফেনক োয়দা লবুনটনে। ফসই িবুদ্ধনক 
ফস খানলস বস্তুপূজা, আত্পূজা ও আহনল সবুন্নাহর 
মবরুনদ্ধ শত্রুোর দৃমষ্টনে ফদখে। এমনমক আহনল 
সবুন্নাহর উপর প্রভাব অজষিননর মবরল সবুনিাি মহসানব 
ফসটানক মনন করে এবং ো খবুব ভালভানব কানজ 
লািাে। 

আেিামনস্তান, ইরাক, ইনয়নমন ও শাম সব জায়িায় 
ফস এমনই কনরনে। আলহামদবু মলল্াহ দীঘষি কাল পর 
দৃশ্পট মকেবুটা পমরবেষিন হনয়নে এবং ফখারাসান 
ফেনক শাম ও ইনয়নমন পিষিন্ত িে মবুজামহদ ইরাননর 
বাস্তব কমষিনকৌশনলর ব্াপানর অবিে, োরা আজ 
অননক খবুশী। সবাই আল্াহ ো‘আলার শুকমরয়া 
আদায় করনেন এবং এই আশা করনেন ফি, হয়েবা 
এই কারনি োনদর দবুজননর মানঝ আজ পিষিন্ত চনল 
আসা আহনল সবুন্নাহর মবরুনদ্ধ মমর্ো, আজ খেম 
হনব এবং মবইজমনল্াহ োনদর মানঝ িবুদ্ধ হনল অেবা 
অন্তে অসনন্তা্ বািনল, ফসটা মবুজামহদীনন উম্েনক 
দবুশমননদর মবরুনদ্ধ সামনন অগ্রসর হওয়ার সবুনিাি 
কনর মদনব। 
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বেষিমান পমরমস্মেনক সামনন ফরনখ এই ফলখার 
উনদেশ্ এটাই ফি, আমানদরনক আমানদর সকল 
দবুশমননদরনক ভালভানব মচননে হনব এবং োনদর 
সানে আচরনির মনয়মনীমে কখননাই ফিন আমানদর 
দৃমষ্ট ফেনক আিাল না হয়। িেক্ষি পিষিন্ত আমরা 
আমানদর কল্ািকামী ও অকল্ািকামীনদর না 
মচনব এবং োনদর সানে োনদর উপনিািী আচরি 
না করব, েেক্ষি আমরা মননজনদর ক্ষমে সাধন 
করনে োকব এবং ইসলানমর মবজয় ও মবুসলমাননর 
সাহানি্ কদম বািানে পারব না। 

বি আেনসাস হনলা, উম্নে মবুসমলমার এক 
ফরেিী এমন আনেন িারা, বন্ধবু ত্ব ও শত্রুো, ফক 
বীরপবুরু্ বা মহনরা? ফক জানলম? ফক দবুশমন? - 
এই মব্য়গুনলা অননক হালকা ভানব মননছেন। োই 
কখননা িাদোেীনক বি মবুজামহদ বলা হনয়নে! আবার 
কখননা সাদোম ফহাসাইন োনদর মহনরা হনয়নে! আবার 
কখননা ফলবানন মহজববুল্াহর সবনচ বি অপরাধী 
হাসান নসরুল্ার মবমভন্ন প্রশংসা করা হনছে! ফকন 
এমন হনয়নে?? 

এটা এজন্ই ফি, িাদোেী, সাদোম বা হাসান 
নসরুল্াহ োরা আনমমরকার মবরুনদ্ধ কো বনলনে। 
আবার কখননা আনমমরকা ও োনদর মানঝ অসন্তুমষ্ট 
প্রায় িবুদ্ধ পিষিন্ত ফপঁনে ফিনে। আর আমানদর ধারিা 
হনলা, ফিই ফনো আনমমরকার মবনরামধো করনে 
পারনব ফস-ই উম্াহর ফনো, ফস আমানদর মহনরা 
এবং আইিল। েখন আমানদর বাকী উম্েনকও 
োর মচন্তা-ফচেনা ও দৃমষ্টভমঙ্গ অনবুসরিীয় মহসানব 
ফদখাননা হনছে। এখানন এই মব্য়মট কখননাই 
উম্াহর সামনন স্পষ্ট করা হনছে না ফি, আনমমরকার 
এই মবনরাধীোকারীরা মনজ মচন্তা-ফচেনা ও আমল-
আখলানক কেটা হনকর উপর আনে? এবং ফস 
মননজ উম্াহর কেটা মহোকাঙ্কী?

আনমমরকার মবরুনদ্ধ লিাইকারী িমদ মননজই 
মবুসলমাননদর হে্াকারী; উম্েনক ফিামরাহ 
করননওয়ালা এবং মজহাদী আন্ালননর মবরুনদ্ধ 
কানেরনদর সাহাি্ সহনিামিোকারী হয়, োহনল 
এমন পিষিানয় োর মানঝ এবং আনমমরকার মানঝ 
িবুনদ্ধ আমরা খবুশী হনবা এবং ঐ িবুনদ্ধ আনমমরকার 
মবরুনদ্ধ োনদর কনঠারোর প্রমে আমানদর আগ্রহ 

োকনব মঠক মকন্তু ফসই ব্মতি কখননাই আমানদর 
আশা ভরসার ফকন্দ্রমব ব্ু হনে পারনব না এবং োনক 
কখননাই উম্াহর পে প্রদশষিক ও মহোকাঙ্কী বলব 
না এবং োনক োর ফমহনে ও মচন্তা ফচেনায় োনক 
অনবুসরিীয় মনন করা হনব না। 

এটা স্পষ্ট কো ফি, িবুদ্ধ শুধবুমার্ হক ও বামেনলর 
মানঝই হয় না। স্য়ং বামেলনদর মানঝও অননক 
িবুদ্ধ হনয়নে। প্রেম মবশ্িবুদ্ধ, মদ্েীয় মবশ্িবুদ্ধ এবং 
োর পনর রামশয়া ও আনমমরকার দ্ন্দ্ব, এরূপ আরও 
অিমিে উদাহরি আনে, িার মনধ্ ফকান পক্ষই 
আহনল হক মেল না। ইরাননর মব্য়মটও এমনই। 
ইরান ফখাদ বামেল , োর ধমষিও বামেল। োরা আহনল 
সবুন্নাহর অে্ন্ত মনকৃষ্ট দবুশমন। িখনই োনদর সবুনিাি 
হনয়নে োরা আহনল সবুন্নাহনক মননজনদর ফিালাম 
বামননয় রাখার জন্ জঘন্েম অে্াচার চামলনয়নে। 
উম্াহর প্রমেরক্ষার জন্ িনো মজহাদী আন্ালন 
প্রমেমষ্ঠে হনয়নে, োর অননকগুনলার ফপনট ইরান 
খজির চামলনয়নে এবং অমধকাংনশর মবরুনদ্ধ 
কানেরনদর সাহাি্ সহনিামিো করনে সরাসমর 
ময়দানন ফননমনে। এরই সানে ইরাননর আনরকমট 
মবরাট বি অপরাধ হনলা, বিত্ব অজষিননর জন্ মশয়া 
মেবানদর মে মশরকী ও মবদআমে মমশন, উম্াহর 
উপর চামপনয় ফদওয়ার দাময়ত্ব োরা মননয়নে এবং 
সারা দবু মনয়ায় এর মবসৃ্তমেনে োরা পৃষ্ঠনপা্কো 
করনে। 

োই মূল আপমত্ত হনলা, ইরাননর মে আঁচনল পামলে 
সাপনক মহব্ে করা, োর উপর ভরসা করা এবং 
মননজনদর দাওয়ামে আন্ালনন োনক অনবুসরিীয় 
মনন করার উপর। বাকী আনমমরকার মবরুনদ্ধ 
ইরাননর অবস্ান এবং িবুদ্ধ হওয়ার ফি মব্য়গুনলা 
আনে ফসগুনলানো খবুমশরই মব্য়। আমরা এটাই দবু ‘আ 
কমর, ফিন উম্নে মবুসমলমার উপর জবুলবুম মনিষিােন 
চালায় আমানদর এমন সব দবুশমন পরস্পনর লিাই 
করুক। োরা িখন পরস্পনর লিনব েখন এ ফেনক 
োয়দা হনব মজহাদ, মবুজামহদীন এবং পবুরা উম্াহর। 
ফিমন, আমরা খবর ফপনয়মে ফি, রামশয়ার ফপ্রমসনিন্ট 
ইরাননর পনক্ষ োকার মোমে ব্তি কনরনেন। িমদ 
এমন হয়, োহনল এমট হনব আনরকমট খবুমশ ও 
শুকমরয়ার মব্য়।
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 এখানন এটা স্পষ্ট ফি, এমন অবস্ায়ও রামশয়ানক 
আমরা আমানদর উপর অনবুগ্রহকারী মনন করব না। 
ফস দবুশমন োই দবুশমন মহসানবই োকনব। 

মশয়া ইরান আহনল সবুন্নাহর দবুশমন, ফস মকেবুনেই 
মজহাদী আন্ালনগুনলার মহোকাঙ্কী নয়; োরপরও 
ইরান ও আনমমরকার মানঝ দবমরো এবং িবুদ্ধ 
ফকন হনব? ফকন োরা “আনমমরকার মৃেবু ্ ফহাক” 
এই ফ্ািান মদনছে? ইরান ফকন মেমলমস্তনন ইহুদী 
দখলদামরত্ব মবনরাধী? ফকন োরা ইসরাইলনক 
মবমভন্ন ধমমক মদনছে? এই প্রনেগুনলা খবুবই গুরুত্বপূিষি 
এবং এর জবানবর মাধ্নম ইরাননর আসল ফচহারা 
উনন্মামচে হনয় িানব। 

কানরা কানরা ফখয়াল মেল, সম্ভবে এখননা আনে 
ফি, ইরান ও আনমমরকা পরস্পনরর মানঝ মভেনর 
মভেনর মমল রনয়নে, ইরান হনলা মূলে ইহুদীনদর 
এনজন্ট। আর এই পবুরা ফখলাটা একটা ্ামার মে। 
আবার মকেবু ফলাক ইরাননক মহনরা মনন কনর। োনদর 
ধারিা হনলা, ইরান আনমমরকা ও ইসরাইনলর দবুশমন 
হওয়ার সানে সানে মবুসলমাননদরও মবুহানেজ। 
বাস্তবোর মনমরনখ এই দবু মট অবস্ান পবুরাই িলদ। 
আলহামদবু মলল্াহ িারা মজহানদর ফনেৃত্ব ফদন, োনদর 
কানে ইরাননর অবস্ান ও মিষিাদা সবসময়ই স্পষ্ট 
এবং োরা ইরাননর ব্াপানর এক মবুহূনেষির জন্ও 
কখননা ফকান িলদ ধারনায় আক্রান্ত হনমন।

আমার এ মবুহূনেষি মজহানদর একজন ফনোর কো 
মনন পিনে, কনয়ক বের আনি িখন আমম োনক 
প্রনে কনরমেলাম, “শাইখ! ইরান মক মেমলমস্তননক 
স্াধীন করনে চানছে? েখন মেমন খবুব দৃঢ়োর সানে 
জবাব মদনলন, ‘হাঁ..., োরা মেমলমস্তননকও স্াধীন 
করনে চানছে! এবং মক্কা-মমদনানকও। োরা চানছে 
সব আহনল সবুন্নাহনক োনদর ফিালাম বানানে, 
োনদর উপর মশয়া মেবাদ চামপনয় মদনে। োই 
োনদরনক িে বি কানেরই সাহাি্ করুক না ফকন 
ইরাননর জন্ এমট ফকান মব্য়ই নয়’। বেষিমান 
িবুনি ইরান মশয়ানদর সদষিার এবং আন্তজষিামেকভানব 
োনদর পমরচালক ও অনবুসরিীয়। এজন্ জরুরী 
হনলা, মশয়ানদর ফমৌমলক মকেবু দবমশষ্ট্ আমানদর 
ফজনন রাখা। 

ইমাম ইবনন োইমময়া রহ. বনলন, ‘অমধকাংশ মশয়ার 
অন্তর উম্াহর দবুশমননদর সানে িবুতি। উম্াহর 
মবুহানেজ মবুজামহদীনন আহনল সবুন্নাহর পরাজয় এবং 
সবুন্নী জনসাধারনির কনষ্ট োরা খবুশী হয়’।

আনরক জায়িায় শাইখ রহ. বনলন, ‘মশয়ারা 
মবুসলমাননদর উপর মবজয়ী হওয়ার জন্ কানেরনদর 
সাহাি্ সহনিামিো ফনয়। সবাই এ মব্য়মট ফদনখ 
োকনব ফি, িখনই মবুসলমাননদর উপর কানেরনদর 
হামলার মাধ্নম ফকান পরীক্ষা এনসনে, েখনই মশয়ারা 
সানে সানে মবুসলমাননদর মবরুনদ্ধ কানেরনদর সঙ্গ 
মদনয়নে। মবুসলমাননদর মবরুনদ্ধ ফচমঙ্গস খাননক োরা 
সাহাি্ কনরমেল, এরপর ফচমঙ্গনসর ফেনল হালাকবু  
খান িখন হামলা কনরনে েখন ফখারাসান, ইরাক ও 
শানম মবুসলমাননদর মবরুনদ্ধ বি বি সাহাি্কারীনদর 
মনধ্ োরা মেল। োনদর এই সাহাি্ সহনিামিো 
এেটা স্পষ্ট ও প্রমসদ্ধ ফি, ো অস্ীকার করার ফকান 
সবুনিাি ফনই। 

এ সময় বািদানদ খলীোর উমজর ইবনন আলকমী মেল 
রানেজী। ফস সবষিদা মবুসলমান এবং খলীোর মবরুনদ্ধ 
্িিনন্ত্র ফলনি োকে। মবুসমলম ফসনাবামহনীনক দবুবষিল 
করা এবং োনদর রশদ সরবরানহর পে মবমছেন্ন 
করার ফচষ্টা করে এবং জনসাধারিনক মবুসমলম 
ফসনাবামহনীর সানে ফেনক লিনে মনন্ধ করে। 
অেঃপর িখন োোরীরা বািদানদ প্রনবশ কনর, 
েখন োরা মবুসলমাননদরনক সবনচনয় ফবমশ িিহে্া 
কনর, লাখ লাখ মবুসলমাননর রতি প্রবামহে কনর, 
অিমিে বনবু আব্াস ও বনবু হানশম মনহে হয় এবং 
োনদর নারীনদরনকও োোরীরা বাম্ বামননয় ফনয়’।
মশয়ারা আহনল বাইেনক মহব্নের কো বনল মবুনখ 
ফেনা উঠায়। োহনল এটাই মক রাসূলবুল্াহ সাল্াল্াহু 
আলাইমহ ওয়াসাল্ানমর আহনল বাইনের মহব্ে! 
ফি, োনদর উপর এবং অন্ান্ মবুসলমাননদর উপর 
কানেরনদরনক মবজয়ী করনে হনব!? এবং োনদরনক 
হে্া কনর োনদর নারীনদরনক বাম্ বানাননার জন্ 
কানেরনদরনক সাহাি্ করনে হনব!!?

অনবুরূপ শানম বসবাসরে েৎকালীন মশয়ারাও 
মবুসলমাননদর মবরুনদ্ধ মবুশমরক ও খৃ্টাননদরনক 
সাহাি্ কনরনে।

তারবিয়াহ । ৩৫



এখাননও কবু েোররা মশয়ানদর সহনিামিোয় 
মবুসলমাননদর জান-মানলর অননক ক্ষমে কনরনে 
এবং োনদর নারীনদরনক বাম্ বামননয়নে। 

শাইখ আমেয়্ােবু ল্াহ শহীদ রহ. ইরাননর একমদনক 
আনমমরকানক শত্রু ফঘা্িা করা এবং অপরমদনক 
আহনল সবুন্নাহর মবরুনদ্ধ আনমমরকানক সাহাি্ 
সহনিামিো করার কারি বিষিনা কনর মলনখনেন, 

‘আনমমরকার সানে ইরানীনদর সহনিামিো ও 
মমর্োর কারি হনলা, মশয়া মেবানদর মূলনীমে। 
এটা এমন মূলনীমে, িানক োরা মমে্া ও োমকয়্ার 
(ইছোকৃে মমে্ানক সওয়াব মনন করা) দ্ারা িেই 
িাকার ফচষ্টা করুক; কািষিনক্ষনর্ কখননাই োরা এই 
মূলনীমে ফেনক হটনে পানর না। আসল সে্ হনলা, 
োনদর পবুরা ইমেহাস ও অমস্তনত্ব এই মূলনীমের 
উপর আমল অে্ন্ত স্পষ্ট। মূলনীমেমট এই, োনদর 
মনকট োনদর সবনচ বি ও প্রধান দবুশমন হনলা 
আহনল সবুন্নাহ। ইহুদী, খৃ্টানরাও শত্রু েনব ফিনহেবু  
োরা আহনল মকোব, এজন্ আহনল সবুন্নাহর ফচনয় 
োনদর সানে দবুশমমন মকেবুটা হালকা। সবুেরাং ইহুদী, 
খৃ্টাননদর সানে ফকান না ফকানভানব চলানেরা করা 
িায় মকন্তু আহনল সবুন্নাহর সানে ফকান ভানবই নয়’ ।

একমদনক মশয়ানদর ইরানন আমকদা ও কাজকমষি 
এমন, অপরমদনক োর অনশ্ ফচষ্টা হনলা, উম্নে 
মবুসমলমার একক ফনো মহসানব মননজনক ফদখাননা। 
এজন্ োরা আহে উম্াহ েো মেমলমস্তনসহ 
অন্ান্নদর পক্ষ মননয় রাজনীমে কনর এবং োনদরনক 
মশয়া মেবাদ মবস্তার ও মবজয়ী করার ফক্ষনর্ ব্বহার 
কনর। োহনল ববুঝা ফিল, োনদর প্রেম ও প্রধান 
লক্ষ্বস্তু হনলা, আহনল সবুন্নাহনক কাববুনে আনা, 
োনদরনক মননজনদর ফিালাম বানাননা এবং একই 
সানে মননজ মননজনক পবুরা মবুসমলম উম্াহর একক 
পমরচালক ও পৃষ্ঠনপা্ক প্রমামিে করা, অেঃপর 
োনদর উপর মশয়া মেবাদনক শমতিশালী করা। 

োনদর মদ্েীয় লক্ষ্ হনলা, এরনচনয় সামনন ফবনি 
পবুরা দবু মনয়ায় মননজনদর রাজত্ব কানয়ম করা। এনে 
এটা স্পষ্ট হনয় িায় ফি, আহনল সবুন্নাহর পনর 
ইসরাইনলর সানে োনদর মববাদ হনবই। োরা 
মননজনদর এই লক্ষ্ অজষিননর জন্ আপন কািষিক্রনম 

খবুব স্াধীন দৃমষ্টভমঙ্গনে কাজ কনর। োরা জানন, 
োনদর এই অমভসমন্ধর প্রেম স্তর েখনই হামসল 
হনব িখন আহনল সবুন্নাহর জনসাধারি ইরাননর 
উপর ভরসা করনব এবং োনক মননজনদর মলিার 
মনন করনব। আর এই মবশ্াস ও ভরসা অজষিন শুধবু 
ঐ সময়ই সম্ভব িখন উম্নে মবুসমলমার ববুমনয়াদী 
এবং সবনচনয় বি সমস্ার ব্াপানর ইরান উঁচবু  
আওয়ানজ কো বলনব। মবুসলমাননদর গুরুত্বপূিষি ও 
বি সমস্ার একমট, মসমজনদ আকসার সমস্া। 
মেমলমস্তন হনলা উম্াহর পবুরননা জখম। িমদ ফকউ 
উম্নে মবুসমলমার ফনেৃত্ব চায়, উম্াহর উপর মনজ 
আমকদা ও দৃমষ্টভমঙ্গনক শমতিশালী করনে চায়, অেচ 
ফস মেমলমস্তননর ব্াপানর চবু প োনক, োহনল উম্ে 
কখননাই োর উপর ভরসা করনব না। এই কারনিই 
ইরান মেমলমস্তন মব্নয় ইসরাইনলর মবনরামধো 
কনর। ইসরাইনলর মবরুনদ্ধ োনদর এ িবুদ্ধ ফবমশর 
ভাি মবুনখ মবুনখই, েনব কানজকনমষিও সামান্ মকেবু 
হয় িা অস্ীকার করার মে নয়। “মহজববুল্াহ” এর 
ইমেহাস ফদখনল এই সূক্ষ্ম মব্য়মট আনরা স্পষ্ট হনয় 
িানব। 

“মহজববুল্াহ” ফলবাননন সামমরক ও রাজননমেক 
একমট মশয়া গ্রুপ। োরা মূলে ইরাননর আন্ানর 
চনল এবং োরা ইরাননর পররাষ্ট্রনীমের এক বাস্তব 
রূপ। এই গ্রুনপর মভমত্ত ১৯৮২ ঈ. সনন দমক্ষি 
ফলবাননন ইসরাইমল আগ্রাসননর সময়। গ্রুপমট 
প্রেম মদন ফেনকই মননজনদর লক্ষ্ ফঘা্িা কনরনে, 
দখলদার ইসরাইলনক খেম করা। বাস্তনবও এটা 
োনদর উনদেশ্, েনব এর মানন মক মেমলমস্তনসহ 
সারা মবনশ্র ইহুদীনদর ফেনক স্াধীনো অজষিন োনদর 
উনদেশ্? এবং োরা মক মবনশ্ে এই উনদেনশ্ই 
লিাই করনে? 

না...। বরং এটা োনদর লক্ষ্-উনদেনশ্র আনখমর 
পিষিানয় োকনল োকনে পানর মকন্তু োনদর প্রেম 
লক্ষ্-উনদেশ্ হনলা, ফলবানন ফেনক ইসরাইলনক ফবর 
করা, এখানন মননজনদর মশয়া শাসন প্রমেষ্ঠা করা 
এবং সমস্ত আহনল সবুন্নাহনক করায়ত্ত করনে এই 
ক্ষমোনক ব্বহার করা। এই কারনিই ইসরাইনলর 
সানে োনদর সব মববানদর প্রেম মদন ফেনকই 
োনদর উনদেশ্ হনলা, ইসরাইল ফেনক ফলবানননর 
ভূমম উদ্ধার করা; মেমলমস্তননক স্াধীন করা নয়। 
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১৯৯৩ ঈ. সনন িখন োনদর মানঝ িবুদ্ধ হয় েখন 
ইসরাইল ফলবানন ফেনি চনল িাওয়ার অমভমে ফপশ 
করনল িবুদ্ধ বন্ধ কনর ফদওয়া হয় এবং ইসরাইল-
ফলবানন সীমানন্ত পূিষি শামন্তর অঙ্গীকার করা হয় এবং 
োরা ফলবানননর পালষিানমন্ট রাজনীমেনে অংশগ্রহনির 
মসদ্ধান্ত ফনয়। ২০০০ ঈ. সন পিষিন্ত ইসরাইল 
ফলবানননর সীমানার বাইনর োনক, েনব ফলবানননর 
দাবীকৃে “মািানর শাবআ” নামক এলাকার উপর 
মননজর দখল বাকী রানখ। একারনি ২০০৬ ঈ. সনন 
আবার িবুদ্ধ হয়। এই িবুদ্ধ বন্ধ হয় জামেসংনঘর 
মসদ্ধানন্তর মভমত্তনে। মহজববুল্াহ মসদ্ধান্তমট ফমনন ফনয়। 
োর মনধ্ বলা মেল ফি, ইসরাইল ফলবানননর ভূমম 
ফেনি মদনব, আর মহজববুল্াহ ইসরাইনলর মবরুনদ্ধ 
সব ধরননর কমষিসূচী বন্ধ করনব এবং হামেয়ারও 
ফেনি মদনব। 

মহজববুল্াহ হামেয়ার োনিমন, মকন্তু এর পর ফেনক 
ইসরাইনলর মবরুনদ্ধ ঐরকম কমষিসূচী অবশ্ই বন্ধ 
কনর মদনয়নে। এমন পমরমস্মেনে হাসান নসরুল্াহ 
এক মভমিওনে মননজর অবস্ান ফদমখনয় মননয়নে 
ফি, ‘ইসরাইল িমদ ফলবানননর ভূমমনে আগ্রাসন না 
চালায় োহনল আমরাও ইসরাইনলর মবরুনদ্ধ ফকান 
কমষিসূচী মননবা না। েনব রাজননমেকভানব আমানদর 
এই দাবী বাকী োকনব ফি, মেমলমস্তননর উপর 
ইহুদীনদর দখলদামরত্ব অনবধ।’ অেষিাৎ মেমলমস্তননর 
আিামদর জন্ আমানদর ফেনক মবুনখ মবুনখ মকেবু জমা 
খরচ হনব, বাকী িবুদ্ধ হনব না। িবুদ্ধ শুধবু ফলবানননর 
ভূমম রক্ষার জন্ হনব; ফি ভূমমনে মহজববুল্াহ মননজর 
ক্ষমো প্রমেষ্ঠা করনব, ফি ভূমমনক আরব মবনশ্ মশয়া 
ইরাননর উপমস্মে বািাননার জন্ ব্বহার করা হনব। 
মকেবুকাল িাবে ফলবানননর সীমান্ত এলাকায় 
মহজববুল্াহ’র পূিষি ক্ষমো চলনে। িমদ ফকান মজহাদী 
গ্রুপ বা ফকান মবুজামহদ ইসরাইনলর মবরুনদ্ধ অমভিান 
পমরচালনা কনর, োহনল ফখাদ মহজববুল্াহ োনক 
ফগ্রেোর কনর ফলবানন আইন শৃখিলা বামহনী বা 
মসমরয়ান ফসনাবামহনীর কানে ফসাপদষি কনর ফদয়। 
আবার অননক মবুজামহদনক মহজববুল্াহ মনজ আগ্রনহ 
ফগ্রেোর কমরনয়নে।

োোিা ইসরাইনলর মবরুনদ্ধ িবুনদ্ধর জন্ ফো 
ফলবানননর ভূমমনে ইসরাইমল হামলার শেষি করা 
হনয়নে, মকন্তু আহনল সবুন্নাহ ও মবুজামহদীননর মবরুনদ্ধ 

িবুনদ্ধর জন্ ফলবানননর এমন ফকান শেষি ফনই। 
আহনল সবুন্নাহ িমদ ফলবানননর উপর হামলা নাও 
কনর, মহজববুল্াহ’র মবরুনদ্ধও িমদ না লনি, বরং 
শুধবু মসমরয়ার োগুে বাশার আল আসানদর জবুলবুম 
মনিষিােননর মবরুনদ্ধ রুনখ দািায়; েববুও মহজববুল্াহ 
মনন কনর ফি, োনদর আন্ালননক প্রমেহে করা 
এবং োনদর জনসাধারনির উপর অে্াচার চালাননা, 
এটা োর মিম্াদামর। এমনমক এই মিম্াদামর 
পালননর জন্ ফস ফলবানন ফেনক মসমরয়ায় ফপঁনে 
ফিনে পানর। 
অেচ মহজববুল্াহ মসমরয়ায় ফিসকল মবুজামহদীনন 
আহনল সবুন্নাহর মবরুনদ্ধ লিনে, োরা সবাই 
ইসরাইল ও আনমমরকার দবুশমন। (এমটও স্পষ্ট 
ফজনন রাখা উমচৎ ফি, বাশার আল আসাদ একজন 
“নবুসাইরী মশয়া” আর ইরানী মশয়ারা অেষিাৎ “ইসনা 
আশামরয়ারা” নবুসাইরী মশয়ানদরনক কানের বনল 
োনক। মকন্তু ফিখানন আহনল সবুন্নাহর মবরুনদ্ধ িবুনদ্ধর 
সবুনিাি হনয়নে, ফসখানন ইরান মননজ িানক কানের 
বলনে োর কাোনর দামিনয় ফিনে)। 

এসনবর দ্ারা স্পষ্ট হনলা ফি, ফলবাননন মহজববুল্াহ 
এর দ্ারা ইরাননর টানিষিট হনলা ফলবাননন মশয়ানদর 
ক্ষমোনক মজববুে করা এবং বাকী আরব মবনশ্ 
আহনল সবুন্নাহর উপর মবজয় অজষিন করা। অবশ্ই 
োরা ফমৌমখকভানব এবং মমমিয়ার মনধ্ ইসরাইনলর 
মবরুনদ্ধ কো বনল এবং মকেবু মেমলমস্তনী মবুজামহদনক 
অননক সাহাি্ও কনর মকন্তু কািষিনক্ষনর্ োনদর মূল 
সাহাি্ সহনিামিো হনলা, আহনল সবুন্নাহর মবরুনদ্ধ 
মশয়া মমমলমশয়ানদর সানে। আর এটা মেমলমস্তননর 
কেক মবুজামহদনক করা সাহানি্র ফচনয় হাজার 
হাজার গুি ফবমশ। োোিা মেমলমস্তনী মবুজামহদীননক 
সহনিামিোয় োরা বাধ্। কারি, োরা এর মাধ্নমই 
মননজনদরনক উম্াহর ফনো মহসানব ফপশ করনে 
পারনব। 

ইরানীনদর মনকট োনদর দবুশমননদর সূচীনে আহনল 
সবুন্নাহ এবং এর মবুজামহদিি এক নাম্বানর আনেন। 
ইরানীনদর এমন ফকান সবুনিাি পাওয়া িানব না, 
ফিখানন োরা আহনল সবুন্নাহর ক্ষমে সাধননর সবুনিাি 
ফপনয়ও ফকান ক্ষমে কনরমন। অেএব মেমলমস্তননক 
স্াধীন করার মব্য়মট োনদর অগ্রিি্ মব্নয়র 
এনকবানর ফশন্ োকনল োকনে পানর, অন্োয় 
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োনদর প্রেম অগ্রিি্ মব্য় হনলা, আহনল সবুন্নাহর 
এলাকাগুনলা দখল করা। েনব এরই সানে এমন 
ফকান সবুনিািও োরা হােোিা করনব না ফিখানন 
োরা উম্নে মবুসমলমার ফনো মহসানব মননজনদরনক 
ফদখানে পানর। 

১১ই ফসনটেম্বনরর ফমাবারক হামলার পূনবষি ইমারানে 
ইসলামময়া আেিামনস্তাননর উপর আনমমরকার পক্ষ 
ফেনক চাপ মেল। আনমমরকা শাইখ উসামা মবন 
লানদন রহ. এর মারকাজগুনলার উপর আক্রমি 
করল। এটা এমন এক সময় মেল, ফি সময়টানে 
উম্াহর দবু ‘আ শাইখ উসামার সানে মেল এবং মেমনই 
মেমলমস্তননর আিামদর জন্ উম্নে মবুসমলমানক 
জািাননা ও ঐনক্র িাক মদমছেনলন। মকন্তু ইরান 
মকভানব এটা বরদাস্ত করনে পানর? 

োই োরা এক ভরে ফলানকর মাধ্নম শাইখ উসামানক 
ইরান এনস বসবানসর আনলাচনা করল। শাইখ 
মব্য়মট ববুনঝ ফেলনলন এবং ফনহানয়ে কমঠনভানব 
ো রদ কনর মদনলন। িার কারনি সামেনদর কানে 
মননদষিশ আসল, সামেরা ফিন োর সানে সাক্ষাৎও 
না কনর। অেঃপর িখন ১১ ফসনটেম্বনরর হামলা 
হনলা এবং ইমারানে ইসলামময়ার পেননর কারনি 
মবুজামহদরা ইরান ও পামকস্তাননর মদনক েবুটনলন, 
েখন ইরান একমদনক এসকল মবুজামহদনক ধনর 
ধনর ফজনল পাঠাল, োনদরনক আজীবন কারাদনডির 
শামস্ত মদনলা। অেচ োরা ইরাননর মবরুনদ্ধ ফকান 
মকেবুই কনরনমন। 

অপরমদনক ১১ ফসনটেম্বনরর হামলার সানে সানে 
ইরান মননজনদর মটমভ চ্াননলগুনলানে এবং অন্ান্ 
িিমাধ্মগুনলানে ফপ্রাপািান্া শুরু কনর মদনলা ফি, 
এই হামলা ফখাদ আনমমরকানরা কনরনে, এর মনধ্ 
ইহুদীনদর হাে রনয়নে ইে্ামদ। এর আসল উনদেশ্ 
মেল, আহনল সবুন্নাহ মবুসলমানিি ফিন মননজনদর 
আসল মবুহানেজ েো মবুজামহদীননক মচননে না 
পানর; বরং োরা ফিন শুধবু ইরাননকই মননজনদর 
মদক মননদষিশক মহসানব ফদনখ।  

ইরতান আহমসরিতা পরস্পহর পদতাস্ নতা দশুমন? 
বাস্তবো এটাই ফি, ইরান আনমমরকা পরস্পনর 
কখননাই ফদাস্ত মেল না। আবার োরা সব জায়িায় 

সব কানজ দবুশমনও মেল না।
কখননা োরা দবুশমন আবার কখননা পরস্পনর 
সহনিািী ও একমনের হনয় কাজ কনরনে। মবমভন্ন 
স্ােষি োনদর পরস্পরনক কাোকামে কনর আবার এই 
স্ানেষির মববাদই োনদর পরস্পরনক মবরুনদ্ধ দাি 
কমরনয় ফদয়। মননজর বিত্ব অজষিন; োনদর সমস্ত 
মববানদর মূল।

ইরাননর মচন্তা ফচেনা পূনবষির পারস্ সালোনানের 
মচন্তা ফচেনার মেই। িারা পবুরা দবু মনয়ানক করায়ত্ত 
করনে চাইনো। আনমমরকা ফিখানন ফিখানন 
মবুজামহদীননর মবরুনদ্ধ লিনে ফসখানন ইরান ও 
আনমমরকার মানঝ পূিষি সহনিামিো আনে। ফিমন, 
পূনবষি বনলমেলাম ইরাক, ইনয়নমন ও শানম আহনল 
সবুন্নাহর মবরুনদ্ধ িবুনদ্ধ ইরান ও আনমমরকা পমরপূিষি 
এক হৃদনয়র দবুই ফদহ। এখানন একমট প্রনে ফেনক 
িায় ফি, েববুও োনদর মানঝ মববাদ হয় ফকন? 

আসনল োনদর মানঝ মববাদ এজন্ হয় ফি, 
আনমমরকা ও ইরান উভনয়ই আরব মবনশ্র উপর 
মননজর ক্ষমো কানয়ম করনে চায়। ফসৌমদ আরব, 
আরব আমমরােসহ পবুরা আরব মবনশ্র উপর 
আনমমরকার (অনঘাম্েভানব) কবজা আনে, আর 
ইরানও এই পবুরা এলাকা মননজর আয়নত্ত আননে 
চানছে; এটাই োনদর দ্নন্দ্বর কারি, এজন্ই োরা 
এনক অপনরর মবরুনদ্ধ দািায়। এখানন আনরকমট 
সূক্ষ্ম মব্য় হনলা, আনমমরকার জন্ পূবষি মধ্প্রানচ্ 
ইরাননর এমন আচরি অননক উপকারী, িেক্ষি 
ো সীমার মনধ্ োকনব। িমদ ইরানন এ আচরি 
খেম হনয় িায় এবং আরব ফদশগুনলা ইরানী ঝবু ঁমক 
ফেনক মনরাপদ হনয় িায়, োহনল আনমমরকা এবং 
আরব ফদশগুনলার মানঝ “বন্ধবু ত্ব ও সম্পকষি” ফি 
ফকান সময় ঝবু ঁমকনে পিনব। োই ইরাননর সাম্াজ্ 
মবস্তানরর আকাঙ্কার কারনি আরব শাসকনদর 
ঝবু ঁমক োকায় এর ফমাকানবলার অজবুহানে আনমমরকা 
মননজর “সমেষিন ও সহনিামিোর” ঝবু মল মননয় এখানন 
উপমস্ে োকনে পারনে। 

ফসৌমদ ফেনলর মিনপানে ইরানী মদদপবুষ্ট হুমেনদর 
হামলার পর আনমমরকা ফসৌমদনে অমেমরতি ফসনা 
পাঠাননার ফঘা্িা মদনয়নে, ফিমমনভানব োরা কবু নয়ে 
ও ফসৌমদর উপর কবজা প্রমেষ্ঠার জন্ সাদোনমর 

তারবিয়াহ । ৩৮



নাম ব্বহার কনরমেল। সাদোম িখন কবু নয়নের 
উপর হামলা করনে িানব েখন হামলা শুরু হওয়া 
পিষিন্ত আনমমরকা সাদোমনক আশ্স্ত কনরমেল ফি, ফস 
ফকান রকম নাক িলানব না। মকন্তু হামলা হওয়ার 
সানে সানে, োনক হটাননার বাহানায় ফস এনস পবুরা 
জামিরােবু ল আরবনক কবজা কনর মননলা এবং আজ 
পিষিন্ত ফসখানকার সম্পদ লবুট কনর চলনে।  

আজ আরব শাসকনদর ইরান ভীমেনক, আনমমরকা 
মননজর স্ানেষি ব্বহার করনে। িমদও আরব মবনশ্র 
উপর আনমমরকার কবজার মূল কারি, আরব 
শাসকনদর ইসলানমর প্রমে দবুশমমন এবং োনদর 
মবলামসো। এজন্ই োরা মবুজামহদীন ও কল্ািকামী 
জনিনির দবুশমন। এনদরনক চানপ রাখার ফক্ষনর্ও 
এই শাসকরা আনমমরকান সাহাি্ সহনিামিোনক 
জরুরী মনন কনর। আর মদ্েীয় কারি হনলা, ইরান। 
আরব ফদশগুনলানক আনমমরকার কনলামন বানাননার 
ফক্ষনর্ ইরান, আনমমরকার একজন সহনিািী। ইরানী 
চাপ শুধবু নানমই নয়, বাস্তনবও আরবনদর মবরুনদ্ধ 
ইরাননর সামমরক ও রাজননমেক অগ্রসরো জারী 
আনে। 

আবারও বলমে, এ পিষিন্ত ইরাননর অগ্রসরোয় 
আনমমরকা ইরাননক হয়নো পবুরা সহনিামিো 
করনে অেবা মননজর উনল্মখে স্ানেষি ফচাখ এমিনয় 
চলনে। ইরাননর অগ্রসরোর অনবুমান এভানব করনে 
পানরন ফি, ইরান ইরাকনক মজববুেভানব কবজা 
কনর ফেনলনে। রাজননমেকভানব ইরানক ইরাননরই 
রাজত্ব চলনে। োইনো ইরানকর জনসাধারনির 
মানঝ ইরাননর অবস্ান ও হস্তনক্ষপ মবনরাধী এখন 
ফিই আন্ালন চলনে, এর আন্ালনকারীনদরনক 
ধমমকনয় ইরাননর আয়ােবু ল্াহ খানমমন ফেহরানন 
ফসনাবামহনীর এক প্ানরি অনবুষ্ঠাননর ভা্নি বনলন, 
‘মনয়ম কানবুননর সীমার মনধ্ ফেনকা অন্োয় কমঠন 
হনস্ত ফোমানদরনক দমন করব’। ইরানী খানমমন! 
ইরাকী জনিিনক ধমকাননা!! এ দবুইনয়র মানঝ কী 
সম্পকষি? 

এটা এজন্ই সম্ভব হনয়নে ফি, ইরাক পবুনরাটাই 
ইরানী রাজননমেক কবজায় আবদ্ধ। কানসম 
ফসালাইমামন ইরানক এমনভানব আসা িাওয়া করে, 
এমন ভানব ঘবুরে, মনন হয় ফিন ইরাক ইরাননর 

ফকান একমট প্রনদশ। মসমরয়াও পমরপূিষিভানব ইরাননর 
আন্ানর আনে। ফলবানননর হুকবু মেও ইরাননর সন্তুমষ্ট 
োিা িঠন হনে পানর না। আর ইনয়নমননর হুমেরা 
প্র্রকাশ্ভানবই ইরানী মমমলমশয়া, িারা ইনয়নমননর 
পর ফসৌমদর মদনক আিাননার মসদ্ধান্ত মননয় ফরনখনে। 
োই আরব মবশ্ ইরানী কেৃষিনত্বর মনমশ্চে শঙ্ায় 
আনে।

ইরাননর মবসৃ্তমেলাভকারী সমেষিন, ক্ষমো এবং 
কেৃষিত্ব ফসৌমদনক সংকীিষি কনর চলনে। ফস ইরাননক 
িেটবু কবু  ভয় পানছে, পালানে ফচষ্টা করনে এবং 
মননজনক ফহোজে করনে চানছে, আনমমরকা োনক 
মঠক েেটবু কবু  ফকানল উমঠনয় মননছে, োর উপর 
মননজর কেৃষিত্বনক মজববুে করনে, োর সম্পদ লবুটনে 
এবং ইসলাম ও মবুসলমাননদর মবরুনদ্ধ মননজর দাবা 
ফখলার সবু্র সবুনিাি পানছে। ইরাননর অমস্তত্ব এবং 
োর ক্ষমো মবস্তানরর আকাঙ্কামূলক মসদ্ধান্তগুনলা 
েলােনলর মভমত্তনে আনমমরকার জন্ সবষিমদক ফেনক 
উপকারী। এই সব অবস্ার উপকার ইসরাইলও 
ভালভানব ফভাি করনে। 

ইসরাইনলর সানে আরব ফদশগুনলার বামহ্ক 
সম্পনকষির দূরত্ব মেল, মকন্তু ফিনহেবু  োরা ইরানী 
দানবনক ভয় পায়, োই ইরাননর ফমাকানবলায় 
োনদরনক আনমমরকার সানপাটষি ও আরেয় ফপনে হনল 
শেষি হনলা, োনদর সানে ও ইসরাইনলর সানে বন্ধবু ত্ব 
ও দনকট্ োকনে হনব। োই ফসৌমদর ইরানভীমের 
কারনি ইসরাইনলর মবরাট োয়দা হনয়নে। আজনক 
ফসৌদী এবং আরব আমমরাে ইসরাইনলর ঘমনষ্ঠ 
মমর্ হনয় ফিনে। বেষিমানন ইসরাইল ও আনমমরকা 
কবু দনসর ভূমমনে এখানকার মবুসলমাননদর মবরুনদ্ধ 
িে মনিষিােনমূলক অমভিান চালানে পারনে োর 
কারি, এখন মেমলমস্তনী মবুসলমানরা আরব জনিনির 
সব ধরননর সমেষিন ফেনক বমঞ্ে হনয় ফিনে। 
সকল আরব শাসক এখন পবুনরাপবুমর ইসরাইনলর 
মমর্। এখন ফি ফকান জনসাধারি বা মজহাদী ব্মতি 
মেমলমস্তনী মবুসলমাননদর উপকানর সামনন বািনে, 
আরব শাসকরা অননক কমঠন হনস্ত োনক দমন 
করনে। ফসৌমদনে মবুজামহদীননক এবং সরকার 
মবনরাধীনক ধরার জন্ ফমাবাইনলর মনধ্ অননক 
উঁচবু  পিষিানয়র একমট নজরদারী এ্াপ (Pegasus) 
ব্বহৃে হনছে। 
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এই নজরদারী এ্াপমট ফসৌমদনক ব্বস্া কনর 
মদনয়নে ইসরাইল। অনবুরূপ আরব আমমরানে 
মনয়মমে ইসরাইমল ফ্ান দেমর হনছে। টাকা মদনছে 
আরব আমমরাে, ইমজিমনয়ার মদনছে ইসরাইল, ফ্ানন 
উভনয় অংশীদার। স্াভামবকভানব এ ফ্ানগুনলা 
মবুজামহদীননর মবরুনদ্ধই ব্বহার হনব। মমশর এই 
ফ্ানগুনলাই মবুজামহদনদর মবরুনদ্ধ ব্বহার কনরনে। 
মসনাই মরুভূমমনে মবুজামহদীননর মবরুনদ্ধ মমশর 
ফিই অপানরশন চামলনয়মেল ফসখানন এই আমমরাে-
ইসরাইনলর দেমর ফ্ানগুনলা ব্বহৃে হনয়নে। 
প্রেনম বনলমেলাম, ইরান ও আনমমরকার মানঝ মকেবু 
দবুশমমন আনে। েববু ফখাদ আনমমরকাই ইরাননক 
এই পিষিানয় মননয় এনসনে ফি, আজ োরা সকল 
আরব ফদনশর জন্ ঝবু ঁমক হনয় আনে। মকন্তু িখন 
ইরান মননজর জন্ আনমমরকার পক্ষ ফেনক মনধষিামরে 
সীমা োমিনয় িায় এবং উম্নে মবুসমলমার ঐ সকল 
সম্পনদর মদনক সামনন বািার ফচষ্টা কনর, িার উপর 
আনমমরকা এবং োর ফিালাম আরব শাসকনদর 
কেৃষিত্ব আনে, েখন আনমমরকার োনক সীমা পিষিন্ত 
আটনক রাখার জন্ মসিনাল ফদয়। ফিমন, হুমেরা 
িখন ফেনক ফসৌমদর উপর মমসাইল হামলা শুরু করল 
এবং আরব উপসািনর ফসৌমদ জাহাজগুনলার উপর 
হুমেনদর হামলা হনলা েখন আনমমরকা ইরাননক 
কনঠার হুমমক মদনয়মেল।
 
ফসৌমদ ফেনলর মিনপানে হামলা মেল ইরাননর 
অনাকামঙ্কে পদনক্ষপ এবং অননক সীমামেমরতি 
পদনক্ষপ, োই আজ এর জবানব ইরানী ফজনানরলনক 
হে্া করা হনলা, আবার ফস হনলা কানসম 
ফসালাইমামনর মে ব্মতি। এটা আনমমরকারও 
অনাকামঙ্কে পদনক্ষপ। এটা আনমমরকার পক্ষ ফেনক 
ইরাননর জন্ পয়িাম, োরা ফিন ঐ সীমার মনধ্ 
োনক িা োনদরনক মনধষিারি কনর ফদওয়া হনয়নে। 
এরনচনয় আনি বািাটা অগ্রহিনিাি্। 

কানসম ফসালাইমামনর মৃেবু ্র পর িখন ফরমিও 
ফেহরানন আহাজারী চলমেল, েখন এক ইরানী 
বলনলা, ‘কানসম ফসালাইমামননক হে্া কনর আবারও 
এটা প্রমামিে হনলা ফি, আনমমরকা সবনচনয় বি 
সন্ত্রাসী রাষ্ট্র। প্রেমবার প্রমামিে হনয়নে ১৯৮৮ ঈ.-
ফে িখন পারস্ সািনর আনমমরকা ইরানী জাহাজনক 
মনজ সমবুরে সীমা ফেনক ক্রবু জ মমসাইল হামলা কনর 

ধ্ংস কনরমেল। ফসই ঘটনায় ২৯০ জন ইরানী 
শহীদ হনয়মেল। োনদর মনধ্ ৬৬ জন মেল মশশু।’ 
ইরাননর আহাজারীর ফধাঁকাবামজ োিা মদ্েীয় ফকান 
পে ফনই! বাস্তনবই েখন আনমমরকা ইরানী জাহাজ 
ধ্ংস কনরমেল এবং এই পমরমাি ইরানীও মৃেবু ্ 
মবুনখ পমেে হনয়মেল। মকন্তু প্রনে হনলা: আনমমরকার 
সন্ত্রাসী কমষিকানডির মক এ দবু মটই মার্ ঘটনা? ইরানী 
জাহাজ, আর কানসম ফসালাইমামনর হে্া!? এই 
দবুই ঘটনার মধ্বেষিী সমনয় আেিামনস্তান, ইরাক, 
ইনয়নমন, শাম, মামল, ফসামামলয়া বরং পবুরা দবু মনয়ায় 
আনমমরকার হানে ফিই মবুসলমানরা িিহে্ার 
মশকার হনয়নে ফসগুনলা মক ফেহরাননর মনে ফকান 
রকম সন্ত্রাসী কমষিকাডি নয়?? 

মজ হাঁ, ফসগুনলা ফেহরাননর মনে সন্ত্রাসী কমষিকাডি 
নয়। কারি, ফসখাননর প্রবামহে খবুন আহনল সবুন্নাহর; 
ফকান মশয়ার নয়। এই কারনিই আজ পিষিন্ত এই 
সকল জবুলবুম অে্াচানরর মবরুনদ্ধ ইরান কখননা কো 
বনলমন এবং ফকান মশয়া আনলনমর পক্ষ ফেনক এসব 
জবুলবুনমর কারনি মজহাদ েরজ হওয়ার োোওয়া বা 
আনবদনও আনসমন। 

সবিতীয়ত: ফিনহেবু  এই খবুন প্রবামহে করার ফক্ষনর্ 
ফখাদ ইরানও শমরক আনে এজন্ ফেহরান ফরমিও 
এর আনলাচনা কখননাই করনব না। 

তমৃ তীয়ত: ১৯৮৮ ঈ. -ফে আনমমরকা আপনানদর 
জাহাজ ধ্ংস কনরমেল, ফো এরপর আপনারা কী 
করনলন! আপনারানো এরপরই আহনল সবুন্নাহর 
মবরুনদ্ধ োনদর সহনিামিো ও সাহাি্কারী হনয় 
ফিনলন! 

(আপনানদর দাবী অনবুিায়ী) আপনানদর জাহাজ 
ধ্ংস কনর আনমমরকা সন্ত্রাসী হনয় ফিনে। োহনল 
এরপরও ফকন আেিামনস্তান, ইরাক, মসমরয়া এবং 
ইনয়নমনন আপমন োর মমর্ হনয় ফিনলন? এই সন্ত্রাসী, 
জানলম, কানের ও শয়োন আনমমরকার মমর্!! এটা 
শুধবু এজন্ই কনরনেন ফি, এখানন মূল উনদেশ্ 
হনলা আহনল সবুন্নাহ এর খবুন প্রবামহে করা। োহনল 
আহনল সবুন্নাহর উপর ফোমানদর মবজয় অজষিননর 
জন্ ফোমরা ঐ ব্মতিরও সাহাি্কারী ও মমর্ হনয় 
ফিনে পানরা িানক ফোমানদর খানমমন “সবনচ বি 

তারবিয়াহ । ৪০



শয়োন” বনলনে এবং ফস ফখাদ ফোমানদরও দবুশমন 
ও হে্াকারী! অেএব, এমন পমরমস্মেনে আজ িা 
ঘটল ফসটানক আমরা ফোমানদর কৃেকনমষির েল 
বলব না ফকন?! 

শাইখ আইমান আি িাওয়ামহরী হামেজাহুল্াহ 
অননক আনিই বনলমেনলন, ‘ইরান ফিই েসল ববুননে 
ফসই েসল শীঘ্ই মননজ কাটনব বা একটবু  ফদরীনে 
কাটনব। িখন ফস মননজর েসল কাটনব েখন অন্ 
কাউনক নয় বরং মননজ মননজনকই ফিন মেরস্ার 
কনর!’ 

এখননা এটা ববুঝা িানছে না ফি, ইরান ও আনমমরকার 
মানঝ এই সংকট বেষিমাননর েীব্ো ফেনক বািনব মক 
না? েনব এটাই বাস্তব ফি, সমনয়র সানে এই েীব্ো 
কনম িানব। োর কারি, “আনমমরকার মৃেবু ্ ফহাক” 
এই ফ্ািান ইরাননো অননক মদনয়নে; মকন্তু আজ 
পিষিন্ত োরা আনমমরকার সকল জবুলবুম, মনিষিােন ও 
অন্ানয়র ফমাকানবলায় পূিষিমার্ায় “দধিষি ও সমহষ্বু ো 
এবং মাে ও ক্ষমার” পদ্ধমে গ্রহি কনরনে। এজন্ 
ভমব্্নেও এমন আশা ফি, প্রমেনশাধমূলক মকেবু 
কাজ ইরান করনব; িানে কনর োর ইজ্জেও মঠক 
োনক আবার আনমমরকাও ফবমশ মবিনি না িায়। 

আহনল সবুন্নাহর মবরুনদ্ধ ইরাননর মবজয় চলনে 
োকনব আবার আনমমরকার সানেও োরা বাস্তমবক 
শত্রুো রাখনব এটানো অসম্ভব মব্য়। ফকান এক 
পিষিানয় োনদরনক আনলাচনায় বসনে হনব, (েখন 
সব সহনজই সমাধান হনয় িানব)। এজন্ এটাই 
মনন হনছে ফি, আনমমরকার মবরুনদ্ধ োর ফমৌমখক 
অননক বাক্ ব্য় হনে োকনব, মকন্তু কািষিনক্ষনর্ 
আনমমরকানক মাে কনর ফদওয়ার মনধ্ই ফস মননজর 
উপকার মনন করনব। 

আনরকমট সূক্ষ্ম মব্য় বাকী আনে ফসটা হনলা, 
ইসরাইল ও আনমমরকা এবং ফসৌমদ সরকার সবাই 
মমর্। আর এই মমর্োয় শুধবু মবুসলমানরাই ধ্ংস 
হনছে; িার উপকামরো ফভাি করনে ইরানসহ োরা 
মেন জনন। জানলম ফসৌমদ শুধবু মননজর মবলামসোর 
জন্, রাসূলবুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়াসাল্ানমর 
জামজরানয় আরবনক কবু েবু মরর আড্াখানা বামননয়নে। 
উপসািরীয় িবুনদ্ধর আনি শাইখ উসামা রহ. ফসৌমদ 

শাসকনদর সানে মনয়ম মামেক আনলাচনা কনরনেন 
এবং এই আনবদন কনরনেন ফি, ‘ফসৌমদর মনরাপত্তার 
জন্ ফকান কানেরনক ফসৌমদর ভূমমনে আননবন 
না। এখানকার মনরাপত্তা ও প্রমেরক্ষার দাময়ত্ব 
মবুজামহদীননক মদনয় মদন। ইরানী মশয়া অেবা সাদোম 
ফহাসাইন ফহাক, সবধরননর ঝবু ঁমকর জন্ ইনশাআল্াহ 
মবুজামহদীনরাই িনেষ্ট হনবন। ’ 

িমদ ফসৌমদ েখন এটা ফমনন মননো োহনল আজ 
পবুরা মবনশ্র নকশা মভন্ন রকম হনো এবং সবমদনক 
ইসলানমর বসন্ত ফদখা ফিনো। মকন্তু ফসৌমদ 
শাসকনদর অনবুমান মেল, িমদ মবুজামহদীননক ফসৌমদর 
মনরাপত্তার মজম্াদামর ফদওয়া হয় োহনল োনদর 
মবুনানেমক, মবলামসো এবং ইসলাম মবনরাধী মসদ্ধান্ত 
আর চলনব না। এই কারনিই োরা শাইখ উসামার 
আনবদননক শুধবু রদ কনরমন বরং শাইখনক ফেরামর 
আসামম ফঘা্িা মদনয়নে!! এখন অবস্া হনলা, 
আনমমরকা মনজ সহনিামিোর জন্ ফসৌমদ হুকবু মেনক 
শুধবু মজহাদী আন্ালননর মবনরামধোর শেষি কনরমন 
বরং এর সানে সানে ফসৌমদনে ইসলাম, লজ্জা ও 
সেীনত্বর জানািা পিাননার মজম্াদামর মদনয়নে। 
আল্াহর আনদনশ কখননা হারামাইন শামরোইননর 
ভূমম ফেনক ইসলাম মবদায় মননব না। মকন্তু মবুহাম্দ 
মবন সালমান উলঙ্গপনা ও অলিীলো ব্াপক করার 
জন্ মবরাট বি টানিষিনট এবং মসদ্ধান্ত মননয় ফরনখনে, 
িার উপর অননক দ্রুেোর সানে কাজ চলনে। এ 
সবমকেবু উম্াহর দরদী ব্মতিনদর জন্ সীমাহীন কষ্ট 
ও দবুঃনখর কারি। োই এখন ফিসকল কানজ উম্নে 
মবুসমলমার োয়দা মনমহে, িার দ্ারা উম্াহর সকল 
দবুশমন দবুবষিল হনে োকনব, ফসগুনলা করনে োকবু ন। 
আল্াহর ফি সকল বা্া আল্াহর দ্ীননক মবজয়ী 
ফদখনে চান, োরা শমতিশালী ও ঐক্বদ্ধ ফহান।

িমদ আনমমরকা এবং ইরাননর মানঝ দবমরো বািনে 
োনক োহনল সরাসমর ফসৌমদ শাসকনিাষ্ঠী ও ফসৌমদ 
সরকানরর উপর এর প্রমেমক্রয়া পিনব। এবং এ 
সনবর দ্ারা ইনশাআল্াহ আমানদর কল্াি হনব এবং 
ইনশাআল্াহ ইনয়নমননর মজহাদী কানেলা ও শানমর 
মবুজামহদিি এবং ফখারাসাননর শাহ ফসাওয়ারিি 
(মনপবুি ফিাদ্ধা) সবার জন্ এর দ্ারা আসানী পয়দা 
হনব। ফি পমরমাি দ্রুে িমেনে অবস্ার পমরবেষিন 
হনছে এনে মনন হনছে, মবশ্ জবুলবুমী শাসননর হায়াে 
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এখন আর ফবমশ মদন বাকী ফনই। আল্াহ ো‘আলার 
অনবুগ্রহ, ফি সকল অপরাধীরা এক হনয় মবুসলমাননদর 
রতি ঝরানো আজ োনদর ঐনক্ োটল ফদখা িানছে। 
আল্াহ ো‘আলা এই োটলনক আনরা বামিনয় মদন 
এবং এর ফেনক উম্াহর মবুজামহদীননর জন্ কল্াি 
বনয় আনবুন। আমীন েবুম্া আমীন। 

আলহামদবু মলল্াহ মবুজামহদনদর মনজ প্রভবু র উপর 
দৃঢ় মবশ্াস আনে ফি, মেমন সামননর হালেনক 
উম্নে মবুসমলমার জন্ কল্ানির কারি বানানবন। 
ইনশাআল্াহ মনকট ভমব্্নে আেিামনস্তানন ইমারানে 
ইসলামময়া পবুনরায় প্রমেমষ্ঠে হনব। ইনয়নমন ও 
শানম মবুজামহদীননর কািষিক্রম আমরা প্রে্ক্ষ করমে। 
এরসানে আবার ইনশাআল্াহ িজওয়ানয় মহন্র 
সময় ঘমননয় আসা মনন হনছে, িার জন্ কবু েোর 
এবং আহনল ঈমান উভনয়র মানঝ প্রস্তুমে চলমান 
ফদখা িানছে। িাই ফহাক বেষিমান পমরমস্মেনে মবুসমলম 
জনসাধারিনক মবুনানেক ও ঈমাননর োববুগুনলা ফচনা 
আবশ্ক এবং অে্ন্ত গুরুত্বপূিষি। 

এই উম্াহ আলহামদবু মলল্াহ ফনো শূন্ নয় এবং 
মবুহানেজ শূন্ নয়। োনদর হাকীকী মবুহানেজ এবং 
পাহারাদার হনলা মবুজামহদীনন আহনল সবুন্নাহ। ফি 
মবুজামহদীন উম্াহর েৃেীয় ওমর, আমীরুল মবুমমনীন 
ফমাল্া মবুহাম্াদ ওমর মবুজামহদ রহ. এর অমদ্েীয় 
মহান কানেলার দসমনক। এই মবুজামহদীন িানদরনকই 
উম্াহর বি দবুশমন এবং জানলম মহসানব ফপনয়নে, 
োনদরনক োনদর ঘনর মিনয় আঘাে কনরনে। োরা 
ফখারাসান ফেনক ইনয়নমন ও ফসামামলয়া পিষিন্ত িে 
মর্শ বের িাবে োনদর মবরুনদ্ধ িবুনদ্ধর ময়দানন জনম 
আনে। আল্াহ সবুবহানাহু ওয়া ো‘আলা এই মহান 
দসন্বামহনীনক োনদর জনবল ও আসবাব না োকা 
সনত্তও োনদর উঁচবু  মহম্েওয়ালা ফনোনদর মাধ্নম, 
আনমমরকা এবং োর সানে এ িবুনির আহিাবনক 
(সমস্ত কবু েোর বামহনী) আেিামনস্তাননর ভূমমনে 
সন্হােীেভানব পরামজে কনরনেন। 

িজওয়ানয় আহিানবর সময় কানেরনদর ব্েষি ও 
উনদেশ্হীন মেনর িাওয়ার পর নবীজী সাল্াল্াহু 
আলাইমহ ওয়াসাল্াম ফিই ফমাবারক বাক্মট 
বনলনেন, আজও মবুজামহদিি োর পূিষি বাস্তবো 
প্রে্ক্ষ করনেন। 

েখন নবীজী সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়াসাল্াম 
বনলমেনলন, 

(اآلن نغزوهم، واليغزوان)
‘এখন আমরা োনদর মবরুনদ্ধ িবুদ্ধ করব োরা আর 

আমানদর মবরুনদ্ধ িবুদ্ধ করনে পারনব না!’

মজ হাঁ, এখন শুধবু আমানদরই সবুনিাি। আলহামদবু মলল্াহ 
ইমারানে ইসলামময়ার বাইআেপ্রাপ্ত মবুজামহদীন 
ফখারাসান ও ভারে উপমহানদশ ফেনক ইনয়নমন, 
মামল ও ফসামামলয়া পিষিন্ত বাইেবু ল মাকমদনসর মদনক 
মননজনদর সের জারী ফরনখনেন। উম্াহর এই হীরা 
ও মমিমবুতিারা ইসলানমর মবজয় ও কবু েবু নরর ধ্ংস 
এবং উম্াহর সম্ান ও মিষিাদানক আজ প্রমামিে 
কনরনেন। িমদ আপমন চান োহনল আসবুন; মজহাদী 
আন্ালননর এই মহান কানেলায় শামমল হনয় 
িান। আজনক এই কানেলার সানে ফিই মননজনক 
জবুনিনে, ফস ঈমাননর োববু মচনন ফিনে। োনক ফকান 
মশয়ার “আনমমরকা মনপাে িাক” ফ্ািান, সালমান 
বা মবুহাম্দ মবন সালমাননর “খানদমূল হারামাইন” 
উপামধ, এবং এরনদািাননর মে ফলাকনদর “ফনেৃত্ব” 
আর ফধাঁকায় ফেলনে পারনব না। 

োনদর সামনন হক এবং আহনল হনকর ফসই 
পমরচয়ই োকনব িা আল্াহ সবুবহানাহু ওয়া ো‘আলা 
োর মকোনব বয়ান কনরনেন। ফস প্রেনম ফদখনব 
ফি, ফকাননা ফনো োর দাওয়াে ও আন্ালননর 
ফক্ষনর্ এই োঁনচর উপর পূিষি মেট হনছেন মক না? 

আল্াহ রব্বুল ইজ্জে বনলন, 
ُ ِبَقْوٍم  َي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا َمْن يـَْرَتدَّ ِمْنُكْم َعْن ِديِنه َفَسْوَف يَِْت اهلل
 يُِبُـُّهْم َويُِبُّونَه َأِذلٍَّة َعلى اْلُمْؤِمِننَي َأِعزٍَّة َعلى اْلَكاِفرِيَن ُيَاِهُدوَن ِف
 َسِبيِل الَِّ َواَل خَيَاُفوَن َلْوَمَة اَلِئٍم َذِلَك َفْضُل الَِّ يـُْؤتِيِه َمْن َيَشاُء َوالَُّ
يُِقيُموَن الَِّذيَن  آَمُنوا  َوالَِّذيَن  َوَرُسولُُه   ُ َولِيُُّكُم الَّ َا  ِإنَّ  . َعِليٌم   َواِسٌع 
 الصََّلَة َويـُْؤُتوَن الزََّكاَة َوُهْم رَاِكُعوَن . َوَمْن يـَتـََولَّ الََّ َوَرُسوَلُه َوالَِّذيَن
 آَمُنوا فَِإنَّ ِحْزَب الَِّ ُهُم اْلَغالُِبوَن . َي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل تـَتَِّخُذوا
 الَِّذيَن اتََُّذوا ِديَنُكْم ُهُزًوا َوَلِعًبا ِمَن الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب ِمْن قـَْبِلُكْم

  َواْلُكفَّاَر َأْولَِياَء َواتَـُّقوا الََّ ِإْن ُكنـُْتْم ُمْؤِمِننَي

‘ফহ ঈমানদারিি! ফোমানদর ফেনক ফি োর দ্ীন 
ফেনক মেনর িানব, আল্াহ ো‘আলা অমচনরই (োনদর 
হমটনয়) এমন এক কওমনক আননবন িানদরনক 
মেমন ভালবাসনবন
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এবং োরা োঁনক ভালবাসনব। োরা ঈমানদারনদর প্রমে মবনয়-নম্ হনব 
আর কানেরনদর প্রমে অননক কনঠার হনব। োরা আল্াহর রানহ মজহাদ 
করনব এবং ফকান মেরস্ারকারীর মেরস্ারনক পনরায়া করনব না। এমট 
আল্াহর অনবুগ্রহ, মেমন িানক ইছো োনক দান কনরন এবং আল্াহ 
ো‘আলা প্রাচবু িষি দানকারী, মহাজ্ানী। ফোমানদর বন্ধবু নো আল্াহ ো‘আলা 
ও োর রাসূল (সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়াসাল্াম) এবং ঈমানদারিি িারা 
নামাি কানয়ম কনর এবং নে হনয় িাকাে আদায় কনর আর িারা আল্াহ 
ো‘আলা, োর রাসূল (সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়াসাল্াম) এবং মবুমমননদরনক 
বন্ধবু রূনপ গ্রহি কনর। (সবুেরাং শুনন রানখা, োরাই আল্াহ দল) আর 
মনশ্চয়ই শুধবু আল্াহর দলই মবজয়ী। ফহ ঈমানদারিি! আহনল মকোবনদর 
মধ্ ফেনক িারা ফোমানদর দ্ীননক উপহাস ও ফখল-োমাশার বস্তু বানায় 
োনদরনক এবং অন্ান্ কানেরনদরনক বন্ধবু রূনপ গ্রহি কনরা না। আর 
োকওয়া অবলম্বন কনরা িমদ ফোমরা মবুমমন হও’। [সূরা মানয়দা: ৫৪-৫৭]

এই আয়ানে কারীমায় আহনল হকনক মচনার সকল আলামে বমিষিে 
হনয়নে এবং আহনল হক হওয়ার মাপকামঠও বনল ফদওয়া হনয়নে। 
আলহামদবু মলল্াহ। আল্াহ ো‘আলা উম্নে মবুসমলমানক হক, হক মহসানব 
মচমননয় মদন এবং োনদরনক হনকর সাহাি্ ও শমতিশালী করার োওমেক 
দান করুি।

আল্াহ ো‘আলা োনদরনক বামেল, বামেল মহসানব মচমননয় মদন এবং 
বামেল ফেনক ফবঁনচ োকার োওমেক দান করুি। আল্াহর কানে দবুআ 
কমর মেমন ফিন কবু েোর ও মবুনামেকনদর মবরুনদ্ধ সকল ইমানদার ও 
মবুজামহদিিনক সাহাি্ কনরন এবং আল্াহ ো‘আলা আমানদর আিামীনক 
উম্াহর ফহদায়াে, নবুসরে ও ইজ্জনের িবুি বামননয় ফদন। আমীন ইয়া 
রব্াল আ’লামীন। 

.وصلى هللا تعاىل على النب الكرمي وعلى اله واصحابه امجعني. برمحتك ي ارحم الراحيمن

(‘নাওয়ানয় আেিান মজহাদ’ ম্ািামজননর জানবুয়ারী-২০২০ সংখ্ার ৫৯ 
পৃষ্ঠা ফেনক সংিৃহীে ও অনূমদে)
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সকল প্রশংসা আল্াহ ো’আলার জন্। দরূদ ও 
সালাম রাসূনল কারীম সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়া 
সাল্ানমর উপর।

মনশ্চয় ইমারনে ইসলামময়ার মহান মবজয় - উম্নে 
মবুসমলমার জন্ অন্তর প্রশামন্তর কারি। আল্াহ 
রাব্বুল আলামীননর মনকট আমরা ফদায়া কমর, 
মেমন ফিন ইমারনে ইসলামময়ার দাময়ত্বশীল ও 
মবুজামহমদননদরনক দ্ীননর উপর কানয়ম ও দানয়ম 
রানখন এবং এ মবজনয়র মবজয় আনন্ সমস্ত 
উম্েনক শরীক কনরন। আমীন।

স্েঃমসদ্ধ কো এই ফি, মনশ্চয় এ মবজয় অজষিন এে 
সহজ মব্য় মেল না। এই ইমারনে ইসলামময়ার 
মভমত্ত স্াপন করনে মিনয়, শুধবু মবুজামহমদনন ফকরাম 
মননজনদর জীবন উৎসিষি কনরনেন মব্য়টা এমন 
নয়। বরং আেিামনস্তাননর সাধারি জনিি 
মননজনদর সবষিস্ মবমলনয় মদনয় এনে অংশগ্রহি 
কনরন। মননজনদর জান-মাল, সহায়-সম্পদ এবং 
সবষিনশ্ মননজর রতি মব ব্ুটবু কবু  মদনয় এর মজববুে 
মভমত্ত স্াপন কনরন। মনঃসন্নহ ফস খবীর (সব 
খবর রাখনন ওয়ালা), বােীর (সব ফদখনন ওয়ালা), 
আলীম (সব জাননল ওয়ালা) জাননন ফি, মক পমরমাি 
ফমহনে আর মবুজাহাদা ব্য় হনয়নে। োই শুকমরয়া 
(আল্াহ ো’আলার জন্) মিমন শুধবুমার্ এ কবু রবামনর 
বদলা মদনে পানরন। মকন্তু প্রনে হনলা, ইমারনে 
ইসলামময়ার মবজনয়র পর সমস্ত দবু মনয়ার মজহাদ ও 
মক্কোনলর পোকা মক অবনমমে কনর ফদওয়া হনব? 
এ মবজনয় সন্তুষ্ট ও প্রশান্ত হনয় বনস োকনে হনব? 
না আনরা কাজ আনে িা আজিাম মদনে হনব?
ফহ আমার মপ্রয় ভাই!

সনব মার্ শুরু হল। এখননা অননক কাজ বামক 
আনে। এটা হল একমট সীমাবদ্ধ এলাকায় কামলমার 
পোকা সমবুন্নে করা এবং মবজয় অজষিন করা। 
সাহাবানয় ফকরাম রামদয়াল্াহু আনহুর উপমা আমরা 
আমানদর সামনন রাখনে পামর। োরা এক মহানদশ 
মবজয় কনর মদ্েীয় মহানদনশর মদনক অগ্রসর হনেন, 
অেঃপর েৃেীয় মহানদশ। এভানব চলনে োকনো, 
িার েনল পবুনরা দবু মনয়ানে আজ ইসলানমর আনলা 
মবস্তীিষি হনয়নে এবং োনদর মাকবারা পৃমেবীনে 
েমিনয় মেমটনয় আনে।

নাওয়ানয় আেিান মজহাদ (মামসক পমর্কা) এর 
নাম পমরবেষিন কনর নাওয়ানয় িাজওয়ােবু ল মহ্ 
রাখা আমানদর জন্ একমট মহান দাওয়াে। ফিখানন 
উচ্চস্নর আহ্ান করা হনছে; 

ফহ ফঘািসওয়ার! এখমন মননজনদর হামেয়ার ফরনখ 
মদনয়া না। মমজিনল ফপঁোর জন্ এখননা মকেবুদূর পে 
বামক আনে, িা পামি মদনে হনব। আনরা আহ্ান 
জানাননা হনছে - ফহ মহ ব্ুস্াননর মবুসলমানরা! 
আেিামনস্তাননর মবুসলমানরা োনদর েরজ দাময়ত্ব 
আজিাম মদনছে এবং ভালভানব ো আজিাম মদনব ইনশা 
আল্াহ। মকন্তু এখননা মহ ব্ুস্ানন কবু ের ও জবুলবুনমর 
মবস্তার এবং কেৃষিত্ব রনয়নে। আর এ অন্ধকার রানের 
ধ্ংসলীলা বনল মদনছে, আপনানদর েরজ এখননা 
বামক আনে। এখানন এখননা মনজ বামস্ানদর সের 
শুরু হয়মন।

পহ সহন্সু্তাহনর সপ্য় মুিলমতানগণ!
আল্াহ ো’আলার দ্ীননক মবজয়ী করা এবং 
মবুসলমাননদরনক জবুলবুম মনিষিােন ফেনক রক্ষা করার 
জন্ মবুসলমাননদর উপর মজহাদ েরজ। এখন 
মহ ব্ুস্ানন দাওয়াে ও মজহানদর কানজর মভমত্তপ্রস্তর 
স্াপননর আনি, শরয়ী মজহাদনক সাধারি জনিনির 
মানঝ প্রসার করার পূনবষি অননক ফবমশ জরুমর এবং 
আবশ্ক হনলা, সমঠক মচন্তা-ফচেনা ও ঈমানী নূনর 
আনলামকে এমন একমট জামাে দেমর হওয়া, িারা 
পবুনরা মহ ব্ুস্াননর মানবু্নদর পে প্রদশষিন করনব। 
ফদাস্ত ও দবুশমননর পমরচয় েবু নল ধরনব, অেঃপর 
দ্ীননর মবজয় অজষিননর পনে িে বাধা মবপমত্ত রনয়নে 
ো দূরীভূে কনর িাজওয়ােবু ল মহন্র িঙ্া বাজানব।
মপ্রয় ভাই, মহ ব্ুস্ানন কাশ্ীরী মবুসলমাননদর সাহাি্ 
ও মহ ব্ু নদর ফেনক মবুসলমাননদর প্রমেরক্ষার জন্ 
আহ্ান জানাননা হনছে। কাশ্ীরী মবুসলমানরা কনয়ক 
িবুি িাবে কবু রবামন মদনয় আসনেন। মকন্তু োনদর 
লনক্ষ্র পনে বনস মকেবু প্রোরক োনদর কবু রবামনর 
রাস্তানক মমজিল ফেনক অন্ মদনক মেমরনয় মদনয়নে। 
ফকউ ফকউ োর লক্ষ্ ‘কাশ্ীনরর ভূমমর স্াধীনোর” 
মদনক মেমরনয় মদনয়নে। ফকউ আবার ো ‘জামেিে 
স্াধীনোর” মদনক মেমরনয় মদনয়নে। আবার ফকউ 
ফকউ মননজনদর রাজননমেক স্ােষি লানভর জন্ 
োনদর পমবর্ রতি মননয় ব্বসা কনরনে।

তারবিয়াহ । ৪৫



মকন্তু কাশ্ীরী মবুজামহদিি এখন ো ববুনঝ ফিনেন 
ফি, োনদর কল্াি ও সেলো শুধবু ইসলামী শরীয়ে 
প্রমেষ্ঠা করার মানঝ মনমহে রনয়নে।

কাশ্ীনর চলমান মজহাদ ফকবল ঐ সময় সমঠক 
মচন্তাধারা ও সমঠক পনে পমরচামলে হনব, িখন 
ফসখানন িবুদ্ধরে মবুজামহমদনন ফকরাম ফকবল এ জন্ই 
িবুদ্ধ করনব এবং ফস ভূখডিনক ফকবল এ জন্ই 
ভালবাসনব ফি, ফসখানন মবুসলমাননদর বসবাস আনে 
এবং এ মাজলবুম ও বমঞ্ে মবুসলমাননদর জানলম 
ও কানেরনদর হাে ফেনক রক্ষা করার জন্ োনদর 
সাহাি্ করনে হনব। ফস এটানক আল্াহ ো’আলার 
আনদশ বনল ফমনন মননব। 

ফস োর জান-মাল মদনয় এ জন্ ফমহনে করনব 
ফিন, ফস িাজওয়ােবু ল মহন্র মািেবু র (ক্ষমাকৃে) 
দনলর ‘মবুকাদোমােবু ল জাইশ’ বা প্রেম সামির 
ফলাকনদর অন্তভবু ষিতি হনে পানর। সবষিনশ্ এ ফমহনে 
শুধবুমার্  আল্াহর দ্ীন প্রমেমষ্ঠে করার জন্ হনব। 
মকন্তু ভানলা ভানব স্মরি রাখনে হনব, কাশ্ীনরর 
মজহাদ মহ ব্ুস্াননর মবুসলমাননদর সাহাি্ সহনিামিো 
োিা অগ্রসর হনব না। পামকস্তান, বাংলানদশ এবং 
ভারনে অবস্ানরে মবুসলমাননদর অংশগ্রহি কাশ্ীর 
এবং মহ ব্ুস্াননর সাহাি্ ও মবজনয়র পেনক সবুিম 
করনব। আর আমরা িমদ ভূখডি মভমত্তক আলাদা 
ভাবনে োমক, েনব কখননা সেলোর মবুখ ফদখনে 
পাব না। বরং আমানদর ভূখনডিরও সেলো ও 
কামময়ামব কাশ্ীরীনদর নবুসরে করার মাধ্নম আসনব, 
ইনশা আল্াহ। এ জন্ বেষিমান সমনয় মহ ব্ুস্াননর 
মবুসলমান, মবনশ্ কনর পামকস্তান, বাংলানদশ এবং 
ভারনে অবস্ানরে মবুসলমাননদর দাময়ত্ব হনলা, োরা 
মবমভন্ন জায়িায় মবুজামহদনদর ত্বনয়ো িঠন করনব। 
োনদরনক ঈমান, ইয়ামক্বন, দ্ীন ও শরীয়নের ইলম 
মশক্ষা মদনব।

সানে সানে মজহানদর োমরিাহ এবং কলা-ফকৌশল 
মশক্ষা মদনব। োনদর মানঝ বীরত্ব ও িাইরনে ঈমানী 
জাগ্রে করনব এবং োনদর উৎসামহে করনব। 
ফিন োরা োনদর প্রমেনবশী কাশ্ীরী মাজলবুম 
মবুসলমাননদর, ঘর-বামি হারা মাজলবুম ফরামহঙ্গা 
মবুসলমাননদর এবং োনদর পানশ িবুি িবুি িাবে 
জবুলবুনমর িাঁোকনল পৃষ্ঠ হওয়া পূবষি েবু মকষিস্তাননর 

মবুসলমাননদর সাহাি্ করনে পানর। ঐ মবুসলমান, 
ফি সে্ সংবাদ প্রদানকারী নবী করীম সাল্াল্াহু 
আলাইমহ ওয়া সাল্ানমর নববুওয়ে ও মরসালানের 
উপর মবশ্াস রানখ, ফি আল্াহ এবং আল্াহর 
রাসূনলর উপর ঈমান রানখ, ফস ফকন রাসূল সাল্াল্াহু 
আলাইমহ ওয়াসাল্াম এর মবুনখ িাজওয়ােবু ল মহন্ 
অংশগ্রহিকারী মবুজামহমদনন ফকরামনক মািনেরাে 
এবং জাহান্নানমর আগুন ফেনক মবুমতির জন্ ফদায়া 
ও সবুসংবাদ শুনন বনস োকনে পানর? ফস ফকমন 
মবুসলমান? মবুখমলস মবুমমন ফো রাসূল সাল্াল্াহু 
আলাইমহ ওয়াসাল্াম এর ফদায়া পাওয়ার জন্ 
একজন আনরকজননর সানে প্রমেনিামিো করে।

কাশ্ীনরর মজহাদ িাজওয়ােবু ল মহন্র একমট প্রনবশ 
পে। ফিখান মদনয় প্রনবশ কনর মহ ব্ুস্াননর কানের 
শাসকনদর িলায় ফবমি পমিনয় মননয় আসা হনব 
ইনশা আল্াহ। পামকস্তান, বাংলানদশ ও ভারনের 
মবুসলমাননদর উপর েরজ হনলা োরা মননজনদর 
দ্ীননর সাহানি্র জন্ উনঠ দাঁিানব। আর এর 
মানঝই োনদর জন্ কল্াি ও কামময়ামব রনয়নে। 
োরা োনদর পাশ্ষিবেষিী কাশ্ীরীনদর প্রমে নজর মদনব 
এবং কাশ্ীনরর মজহাদনক মননজনদর জান-মাল ও 
ফদায়া দ্ারা কামময়াব করনব। ফসখানন কামলমার 
পোকা উনত্তালন কনর আল্াহর মবধান বাস্তবায়ন 
করনব ইনশা আল্াহ।

আসবুন! আমরাও মননজনদর নাম এই োমলকায় 
মলমখনয় ফনই। িার জন্ নবী করীম সাল্াল্াহু 
আলাইমহ ওয়াসাল্াম জাহান্নাম ফেনক মবুমতি ও ক্ষমার 
সবুসংবাদ মদনয়নেন। আল্াহ ো’আলা আমানদর 
োওমেক দান করুন। আমীন।

আল্াহ রাব্বুল আলামীননর শুকমরয়া আদায় কনর 
এখাননই ফশ্ করমে।

অনবুবাদঃ মাওলানা জামকর আহমাদ (‘নাওয়ানয় 
িািওয়ানয় মহ্’ ম্ািামজননর এমপ্রল-২০২০ সংখ্ার 
৭২ পৃষ্ঠা ফেনক সংিৃহীে ও অনূমদে)

তারবিয়াহ । ৪৬
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শাইখ আব্বুল্াহ আিিাম শহীদ রমহমাহুল্াহ বিই 
সে্ কো বনলমেনলন ফি, িখন ফকান শহীদ মননজর 
রনবর কানে িায়, েখন ফস একা িায় না; বরং ফস 
মননজর সানে আমানদর অন্তনরর একটা অংশ সনঙ্গ 
মননয় িায়। অেঃপর োর রনয় িাওয়া সৃ্মমেগুনলা 
আমানদরনক অন্ধকানর রাস্তা ফদখাননার কাজ কনর 
োনক। োঁর উঁচবু  মহম্ে, মবনশ্ প্রমেভা, ভানলা 
গুিাবলী, সে্ ও হনক্বর পনে মনভষিীকো, ইশক ও 
জিবা; আমানদরনক হক্ব ও সে্ পনের দবুশমননদর 
মবরুনদ্ধ আমানদর মহম্ে আরও বামিনয় ফদয়।

আমানদর এই মপ্রয় ভাইিি িানদর সম্পনকষি আমম 
উনল্খ করমে, োনদর সৃ্মমেগুনলা আমানদর জীবনন 
িভীর প্রভাব ফেনলনে। এরা মেনলন এক মানয়র 
চার আপন সন্তান। 
১. সাইেবু র রাহমান (হুজাইো)
২. হানমদ (োলহা)
৩. মবু’সা (হামজা)
৪. ঈ’সা (কানশম)
এই চারজন ফলাক এমন মেনলন, িানদর চমরনর্র 
মনধ্ সাহাবানয় ফকরাম মরজওয়ানবুল্ামহ আলাইমহম 
আজমাইননর গুিাবলী পাওয়া মিনয়মেল।
 
োঁরা আল্াহ সবুবহানাহু ওয়া ো’আলার দ্ীননর 
পোকানক দবু মনয়ার মনধ্ প্রমেমষ্ঠে ও সমবুন্নে করনে 
মননজর জীবননর সবটবু কবু  কবু রবামন কনর মদনয়মেনলন। 
োঁরা ঐ সমনয় মজহানদর আমলনক মজ্া কনরমেনলন 
িখন মানবু্নদর মনধ্ শুধবুমার্ মজহানদর নাম ফশানা 
িামছেল। 

মমে্া ও কপটোর এই দবু মনয়ার আরাম-আনয়শ 
োনদরনক ফধাঁকায় মনপমেে করনে পানরমন। োঁরা 
দবু মনয়ার সকল েবুছে খানহশােগুনলা ফেনি মদনয় 
মননজর রনবর প্রমেশ্রুমে ফদওয়া জান্নাে অজষিননর 
খামেনর মজহানদর ময়দানন ঝাঁমপনয় পনিমেল। 
োঁরা শুধবুমার্ মননজর রনবর সন্তুমষ্ট অজষিননর আশায় 
মজহানদর েরমজয়ােনক আদায় করার লনক্ষ্ এবং 
উম্াহ’র সামমগ্রক অবস্ার উন্নমের জন্ মননজর 
মপ্রয়জন ও আরাম-আনয়নশর জীবন বজষিন কনর 
মজহানদর এই কমঠন পে ফবনে মননয়মেনলন। োঁরা 
সবষিদা মনজ জবানন এ কোই এলান কনর মিনয়নেন 
ফি, োনদর কানে আল্াহ ও োঁর রাসূল সাল্াল্াহু 

আলাইমহ ওয়াসাল্ানমর রাস্তায় মজহাদ করার ফচনয় 
অন্ ফকান মকেবু মপ্রয় নয়। ফকননা, োঁরা এ কোই 
ববুনঝমেনলন ফি, মজহাদ দ্ারাই আমানদর এই মাজলবুম 
উম্াহ’র হক্ব প্রমেমষ্ঠে হনব। িমদ আমরা মজহাদ 
ফেনি ফদয়, োহনল আমানদর মা, ফবান ও ফমনয়নদর 
ইজ্জনের মনরাপত্তা োকনব না। মননজনদর মাজলবুম 
উম্নের ব্ো ও ফপনরশামন অন্তনর ধারি কনর 
এই চার দ্ীননর মবুসামের মজহানদর পনে ফবমিনয় 
পনিমেনলন। 

মজহানদর এই মবপদসংকবু ল পনের সকল কষ্ট ও 
পরীক্ষাসমূহ োনদর ঈমান ও দধিষিনক আরও মদ্গুি 
বামিনয় মদে। এর েনল োঁরা মননজর রনবর কানে 
এেই মপ্রয়পার্ হনয় উঠল ফি, রানব্ কারীম 
োনদরনক এই অস্ায়ী দবু মনয়া ফেনক স্ায়ী জান্নানের 
মননয় ফিনেন (অেষিাৎ, োনদর সবার শাহাদাে নসীব 
হনয়মেল)। োঁরা শহীনদর মিষিাদায় আসীন হন। োঁরা 
শাহাদানের মে এমন মিষিাদাপূিষি মৃেবু ্ ফকনই বা 
কামনা করনব না? এর কামনা স্য়ং রাসূল সাল্াল্াহু 
আলাইমহ ওয়াসাল্াম কনরমেনলন! এ ব্াপানর রাসূল 

সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়াসাল্ানমর এরশাদ, “ঐ সত্তার 
কসম! িার কবু দরমে হানে আমার প্রাি, আমার ফো 
আশা ফি, আমানক আল্াহর রাস্তায় কেল করা হনব, 
আবার জীমবে করা হনব। পবুনরায় কেল করা হনব; 
আবার জীমবে করা হনব। আবার কেল করা হনব, 
পবুনরায় জীমবে করা হনব; এবং আবার পবুনরায় হে্া 
করা হনব”। (সমহহ ববুখারী)

সবুেরাং, এই চার জান্নানের মবুসামের মননজর রতি 
মদনয় এমন এক মনদশষিন ফরনখ ফিনেন, িা োনদর 
ভমব্্ৎ প্রজনন্মর উম্াহ’র জনন্ ঈমান বৃমদ্ধর 
কারি হনব। মনঃসন্নহ োনদর এই ঈমানী ফচেনা, 
খবুলবু মসয়াে, োক্বওয়া ও আখলাক চমরর্; োনদর 
মপো-মাোর প্রমেপালননর েসল মেল। মজহাদী 
কনমষি এক ভাই অন্ ভাইনয়র ফেনক আি ফবনি 
শরীক হওয়ার প্রমেনিামিো করনেন। ইবাদে 
বন্িীনে োরা ফকান কমমে করনেন না। প্রনে্ক 
ভাই একজন আনরকজননর ফচনয় ইবাদনে আি 
ফবনি করার ফচষ্টায় মগ্ন োকনেন। 

তারবিয়াহ । ৪৮



এক ভাই আমনক বনলমেল, ‘আমম োনদরনক অমে 
কাে ফেনক ফদনখমে। োনদর ভাইনদর আমম ফদখোম 
ফি, োঁরা সবষিদা ইবাদনে মগ্ন োকনেন। মবনশ্ কনর 
োনদর ফচষ্টা োকে, োঁরা িখনই ফকাননা আমল 
করে ফিাপনন একাকী মনজষিন ভানব করার; িানে 
োনদরনক অন্ ফকউ না ফদনখ এবং োনদর অন্তনর 
অিবু পমরমািও ফলৌমককো না আসনে পানর। োঁরা 
মনজ ‘বিনদর’ ও ‘বাবা-মা’, আমীর মবুরুব্ীিনির 
ইহনেরাম-সম্ান, সবার সানে ফমাহাব্ে এবং 
ফোটনদরনক ফনেহ ও শেকে, আদর করনেন।
 
োনদর সম্ামনে মপো-মাো সন্তাননদর প্রমেপালননর 
হক্ব সমূ্পিষি ভানব আদায় কনরমেনলন। সন্তাননদর 
প্রমেপালনন ফকান কমমে রানখন মন। োনদর 
সম্ামনো ‘মাো’ মনজ সন্তাননদর ফকানল োকনেই 
মজহানদর প্রমে উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহ ফজািাননা নামশদ ও 
কমবো ফশানানেন’। 

আমার সম্ামনে এক উস্তাদ বনলনেন ফি, ‘এই চার 
জান্নানের মবুসামের েখন ফোট্ট ফোট্ট মেল। আমম 
অমধকাংশ সময় ফদখোম - োনদর মপো োনদরনক 
ফোট অবস্ায় মবুজামহদীননদর মারকাজ ফকনন্দ্র মননয় 
ফিনেন। অমধকাংশ সময় মেমন মননজর ফোট দবুই 
সন্তাননক মননজর সানে ঘবুরানে মননয় ফিনেন। 
িানে, ফোটকাল ফেনকই োনদর অন্তনর মজহানদর 
প্রমে উৎসাহ-উন্মাদনা এবং উম্াহ’র জনন্ মননজর 
সবমকেবু কবু রবান করার মহম্ে ও জিবা সৃমষ্ট হয়। 
িখন োনদরনক সামমরক প্রস্তুমের জনন্ পমরভ্রমি 
করাননা হনয়মেল, েখন োনদর বয়স এে কম মেল 
ফি, মপস্তল পিষিন্ত উঠানে সক্ষম হমছেল না’। 

সবুবহানাল্াহ! অন্মদনক মনজ সন্তাননদর প্রমেপালননর 
এই অবস্া মেল ফি, ফোটকাল ফেনকই োঁরা আল্াহ 
ও োঁর রাসূল সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়াসাল্ানমর 
ফিালামীনে রে োকে। আর অন্মদনক আজনকর 
সমানজর মশশুরা বাবা-মা’র ফকানল ইংনরমজ 
ভা্ার শব্মালা এমনভানব মশনখ, ফিমমনভানব 
অেীনে আমানদর পূবষিপবুরু্িি কানলমা োইনয়বা 
এবং কবু রআনন কারীনমর আয়াে মশক্ষা করনেন। 
আমানদর এখনকার মবুসলমাননদর সমানজ সন্তাননদর 
প্রমেপালনই এমন হনয় ফিনে; েখন অপনরর উপর 
অমভনিাি কনর আর মক লাভ হনব! 

আমার ঐ মপ্রয় ভাইনদর সম্ামনো মাো হিরে 
খানসা রামিয়াল্াহু আনহার সৃ্মমেগুনলা পবুনরুজ্জীমবে 
কনরনেন। মেমন মনজ পমবর্ রতি দ্ারা এ কোর 
প্রমাি কনরনেন ফি, মনজ প্রমেপালনকর সন্তুমষ্ট এবং 
োঁর বরকেময় দ্ীননর মবজনয়র খামেনর রনতির 
হামদয়া আল্াহর কানে উপস্াপন করা োিা দবু মনয়ার 
অন্ ফকান বস্তু োর কানে মপ্রয় নয়। 

ঐ ভাইনদর মাো পবুি্ময়ী, সাহসী এবং অমভজাে 
রমিী মেনলন। মেমন ইসলানমর মবজনয়র জনন্ এবং 
অন্ধকানর মনমমজ্জে উম্াহ’ফক সে্ পনের মদনক 
আহবান ও সনে্র আনলা ফদখাননার খামেনর মননজর 
স্ামী এবং সন্তাননদর সানে মহজরে কনর মজহানদর 
মানঠ চনল আনসন। 

মেমন োঁর বাচ্চানদরনক মহজরে ও মজহাদ মে 
সামবমলল্াহর জনন্ মানমসক ও শারীমরক ভানব 
প্রস্তুে কনর েবু নলমেনলন। ঐ সম্ামনো মাো মনজ 
উম্াহ’র মাোিিনক এ বােষিা মদনয় ফিনেন ফি, 
এ উম্াহ’র সেলো এবং মবজনয়র জনন্ আজও 
মবুসলমান নারীনদরনক মননজর সন্তাননদর সমঠক 
প্রমেপালননর দ্ারা ইসলানমর পোকানক সমবুন্নে 
করার জন্ প্রস্তুে করনে হনব। মনজ সন্তাননদরনক 
ইসলাম ও মবুসমলম উম্াহ’র প্রমেরক্ষায় মজহাদ মে 
সামবমলল্াহয় ফবর হওয়া ও মজহাদী পনের জমটলো, 
কষ্ট ও পরীক্ষা সমূহ দধিষি মননয় সহ্ করার জনন্ 
প্রস্তুে করনে হনব। পবুনরায় আবার হিরে সাইনয়দা 
খাওলা ও খানসা রামিয়াল্াহু আনহুমা’র সবুন্নাহনক 
পবুনরুজ্জীমবে করনে হনব। ইনশা আল্াহ।

ঐ চার ভাইনয়র মনধ্ সবার বি মেনলন ‘সাইেবু র 
রাহমান’। মেমন (রামহমাহুল্াহু আলাইমহ) দ্ীমন ইলম 
অজষিনন অননক আগ্রহী মেনলন। মেমন পামকস্তানন 
দরনস ফনজামীর সপ্তম বন্ষি পিমেনলন। িখনই 
মাদরাসা েবুমট হনো, েখনই মেমন মজহাদী কানেলার 
অমভমবুখী হনেন। েবুমট অমেবামহে হওয়ার পর পবুনরায় 
মাদরাসায় মিনয় মনজ পিানলখায় ইলম অজষিনন মগ্ন 
হনয় ফিনেন। মেমন (রহ.) পামকস্তানন ইলম অজষিনন 
মগ্ন োকাকালীন সমনয় মজহাদ ও মবুজামহদীননদর 
সাহাি্ করার কমেে অপরানধ পামকস্তাননর ফিাপন 
এনজমন্গুনলা সাইেবু র রাহমান ভাইনয়র েল্ামশ শুরু 
কনর ফদয়। 

তারবিয়াহ । ৪৯



ফিানয়্া এনজমন্গুনলা োঁর মপেবু ফনওয়ানে মেমন 
মচরস্ায়ীভানব মজহানদর ময়দানন মহজরে কনর চনল 
আনসন। পনর োনক মবুজামহদীননদর আমমরিনির 
পরামনশষি দপ্তরী শাখায় মজহাদী কনমষি মননয়ামজে করা 
হনয়মেল। 

সাইেবু র রাহমান ভাই, মনজ ইছোয় আনন্র সমহে 
মজহাদী কমষি সম্পাদন করনেন। পাশাপামশ সাইেবু র 
রাহমান (রহ.) ভাইনয়র অন্তনর ইলম অজষিননর ফি 
ইশক মেল, োর জনন্ সময় ফবর করনেন এবং 
মজহাদী কানেলায় উপমস্ে উলামানয় ফকরামিি 
ফেনক ইলম হামসল করনেন। 

১৪৪০ মহজরী শাবাননর ফশন্র মদনক সাইেবু র 
রাহমান ভাইনয়র মববাহ হনয়মেল। মববানহর মকেবু 
মদন পনরই আনমমরকার ফিানয়্া উনিাজাহাজ গুনলা 
োঁর অবস্ানরে এলাকায় আকাশ মবচরি করা শুরু 
কনর ফদয়। েনল মেমন িাঁ-িাকা মদনয় মবমভন্ন স্ান 
পমরবেষিন কনর রমজাননর ফশ্ মদনগুনলানে এক 
আনসার সােী ভাইনয়র বামিনে ফপঁনেন এবং ঈদবুল 
মেের ওখাননই অমেবামহে করার ইছো ফপা্ি 
কনরন। ঈনদর মদন মেমন ফসখানকার উপমস্ে 
সােীনদর সানে মমমলে হন এবং আেিামনস্তাননর 
হালম্ নদীনে সাঁোনরর অনবুষ্ঠান কনরমেনলন।
 
পনরর মদন সাইেবু র রাহমান ভাই সােীনদর সানে 
নদীনে ফিাসল করনে িান এবং দবুইজন সােীসহ 
মেমন নদীনে ঝাঁমপনয় পনিন। মকেবুক্ষি পর মেন-চার 
জন সােী নদীর ফিউনয়র মদনক দূনর চনল ফিনলন, 
আর অন্ান্ সােীিি নদীর মকনারায় োনদর জনন্ 
অনপক্ষা করমেনলন। 

আেিামনস্তাননর ‘হালম্ নদী’ মনজ িভীরো ও 
ফিউনয়র কারনি প্রমসদ্ধ! আর ঐ মদন নদীর ফিউ 
অননক ফবমশ মেল। নদীনে লামেনয় পিা ঐ মেন সােী 
সাঁোর কাটনে কাটনে মকেবু সময় পনরই হয়রান 
হনয় পনিন। পামননে হাে-পা চালাননার কািষিক্ষমো 
মনঃনশ্ হনয় মিনয়মেল। োনদর মধ্ ফেনক হামমদ 
ভাই পামনর ফিউনয়র সানে মকনারায় উনঠ আনসন। 
মকন্তু ওয়ামলদ ভাই ও সাইেবু র রাহমান ভাই, িবু বার 
উপক্রম হনল নদীর মকনারায় উপমস্ে ফনৌকার পানশ 
মকেবু ফলাক োনদর দবু ’জননক বাঁচাননার জনন্ নদীনে 

লামেনয় পনি। োঁরা ওয়ামলদ ভাইনক ফবর কনর 
আননে সক্ষম হন। মকন্তু নদীর উত্তাল ফিউনয়র 
কারনি োঁরা সাইেবু র রাহমান ভাইনক ফবর কনর 
আননে সক্ষম হয়মন। 

মকেবুক্ষনির মনধ্ই ঐ এলাকার অননক ফলাক 
একমর্ে হল এবং ঐ এলাকার মবজ্ িবু ববুরীও ফপঁনে 
ফিল। ফোট-বি সবাই মমনল সাইেবু র রাহমান 
ভাইনক নদীনে ফখাঁজা শুরু করল। মকন্তু োঁর ফকাননা 
মচননের ফখাঁজ মমনলমন! চারমদন পিষিন্ত মবরমেহীন 
ফচষ্টা করার পর পঞ্ম মদন োঁর শরীর দূনরর এক 
এলাকায় পাওয়া ফিল। চারমদন লািাোর পামননে 
ভাসনে োকার পরও োঁর শরীর সমূ্পিষি সমহহ 
সালামে মেল। আর ফিউনয়র কারনি পােনরর 
উপর আঘাে লািানে োঁর শরীর হনে োজা রতি 
পরমেল। পরবেষিীনে ঐ এলাকায় সাইেবু র রাহমান 
(রহ.) ভাইনয়র জানািার নামাজ পিাননা হনয়মেল 
এবং ওখাননই োঁনক দােন করা হনয়মেল। সাইেবু র 
রাহমান (রহ.) এর ফচনয় বয়নস ফোট মেনলন ‘হানমদ 
ভাই’। হানমদ ভাই বনলন, সাইেবু র রাহমান ভাইনয়র 
শাহাদানের খবর শুনন আমার অন্তনর আশ্চিষি এক 
অবস্া হনয়মেল। ফিমন- মনন হমছেল ফি, আমানদর 
কাে ফেনক ফকাননা মূল্বান দামী মজমনস হামরনয় 
ফিনে। মকন্তু অন্ মদনক এ কোর খবুমশ মেল ফি, 
আল্াহ সবুবহানাহু ো’আলা আমার মপ্রয় ভাইনক কববুল 
কনর মননয়নেন এবং শাহাদানের মে মিষিাদাপূিষি মৃেবু ্ 
দ্ারা সম্ামনে কনরনেন। আর দবুয়া কমর, আল্াহ 
সবুবহানাহু ো’আলা োর উপর সন্তুষ্ট হনয় িান এবং 
জান্নােবু ল ফেরদাউনস উচ্চ মিষিাদা দান করুন। 
আমমন। হানমদ ভাইনয়র সানে আেিামনস্তাননর এক 
এলাকায় আমার পমরচয় হনয়মেল। একমদন আমানদর 
মারকাজ ফকনন্দ্র দবুইজন নেবু ন সােী আনস। িানদরনক 
আমম মচনোম না এবং আমম োনদরনক এর আনি 
কখননা ফদমখমন। িখন পমরচয় হয় েখন জাননে 
পারলাম ফি, োনদর মনধ্ একজন হল হানমদ ভাই। 
হানমদ ভাই িম্ভীর স্ভানবর অমধকারী এবং ইখলাস 
ও োক্বওয়ার পমরপূিষি উদাহরি মেনলন। 

হানমদ ভাই মবুজামহদীননদর ফকনন্দ্র সােীনদর ফখদমনে 
আনি আনি োকনেন। িখন রুমট পাকাননার সময় 
হনো েখন মেমন বলনেন ফি, রুমট আমম পাকাব। 

তারবিয়াহ । ৫০



পামন ফনওয়ার সময় হনল েখন মেমনই আি বামিনয় 
করনেন। ফমাটকো প্রনে্ক কাজই মেমন আি 
বামিনয় করনেন। 

হানমদ ভাই অন্ান্ সব সােীনদরনক অননক 
ফমাহাব্ে করনেন এবং বিনদর আদব-ইহনেরাম 
ও ফোটনদর ফমাহাব্ে ও ফনেহ করনেন। মেমন 
আমানদর মপ্রয় নবী মবুহাম্ানদ আরাবী সাল্াল্াহু 
আলাইমহ ওয়াসাল্ানমর প্রনে্ক সবুন্নানের উপর 
অন্তর ও জান মদনয় আমল করনেন। মননজও 
সবুন্নানের উপর আমল করনেন এবং অন্নদরনকও 
সবুন্নানের উপর আমল করার প্রমে উৎসাহ মদনেন। 
একমদন মেমন বলনে লািনলন, ‘আনর! আমার মপ্রয় 
ভাই, আপনার কানে মক পািমি ফনই?’ আমম উত্তনর 
বললাম, ‘জী হ্াঁ! আমার কানে পািমি আনে’। েখন 
মেমন আমানক ফমাহাব্নের সানে অননক সবু্র 
ভানব বলনে লািনলন, ‘ফদনখা ভাই, পািমি পমরধান 
করা হুজবুর সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়াসাল্ানমর সবুন্নাে 
এবং পািমি পমরধান কনর নামাজ পিা পািমিমবহীন 
নামাজ পিার চাইনে সত্তর গুি উত্তম; এই জনন্ 
পািমি পমরধান করুন’। আমম বনলমে, ‘জী; ইনশা 
আল্াহ! আিামী ফেনক পমরধান করব’। 

হানমদ ভাই িীবে পরমন্া ফেনক ফবঁনচ োকনেন। 
কখননা কানরা িীবে ফশানা পে্ করনেন না। িমদ 
মাহমেনল বা সভায় কানরা িীবে শুননেন। েখনই 
অননক নম্-ভরে ভানব ফমাহাব্নের সানে বি-ফোট 
সবাইনক ববুঝানেন এবং সােীনদরনকও িীবে ফেনক 
বাঁচানেন। 

একবার মেমন বরনের উপর জবুো-মবহীন হাটমেনলন। 
ফকউ োনক কারি মজনজ্স করানে মেমন বলনলন, 
‘মপ্রয় ভাই! ই’দাদ ও মজহানদর জনন্ প্রস্তুমের 
মনয়নে চলমে। িার কারনি আল্াহ’র পক্ষ ফেনকও 
সওয়ানবর আশা কমর’। োর বয়স কম মেল মকন্তু 
োরপরও মজহানদর প্রমে ইশক অননক মেল, িা 
োঁনক ঠাডিা, িরম, মদন, রাে, সহজ-কমঠন প্রনে্ক 
অবস্ায়ই মজহাদী কনমষি মননজনক কবু রবামন করার 
জন্ উৎসাহ ও অনবুনপ্ররিা মদে। 

আমার মপ্রয় ফদাস্ত হানমদ ভাই! কবু রআন ও ইলম 
অজষিনন অননক উৎসাহী মেনলন। 

িখনই োনক ফদনখমে মেমন কবু রআন মেলাওয়ানে 
মগ্ন োকনেন বা দ্ীমন মকোবাদী মবুো’আলায় 
োকনেন অেবা মনজ মবুজামহদ ভাইনদর ফখদমনে 
মলপ্ত োকনেন। মেমন কখননাই মননজর মূল্বান 
সময়নক নষ্ট হনে মদনেন না।  দ্ীমন ইলনমর প্রমে 
োর অননক ফমাহাব্ে মেল এবং প্রনে্ক আিে 
সমনয় এই ইলনমর ফমাহাব্ে এবং ইলম অজষিননর 
আগ্রহ আনরা বৃমদ্ধ ফপে। োঁর (রহ.) শাহাদানের 
এক মাস পূনবষি মেমন আমানক মচমঠ মলনখন; িার মনধ্ 
মেমন মননজর জনন্ ইলম অজষিন ও অমজষিে ইলম 
অনবুিায়ী আমল করার উপর দরখাস্ত কনরমেনলন। 
ঐ মচমঠনেই মেমন আমানক োহাজ্জবুদ নামাজ পিার 
প্রমে উৎসাহ ফদওয়ার উনদেনশ্ অননক সবু্র ভানব 
মলনখমেনলন -

‘মপ্রয় ভাই! এখন ফো মনমশ্চে আপমন ফভানর 
োিাোমি উঠায় অভ্স্ত হনয় ফিনেন। আর আমার 
জনন্ও দবুয়া করনবন, মানঝ মানঝ অলস হনয় িাই’। 
অেচ আমম িেমদন োঁর সানে অমেবামহে কনরমে, 
োঁর োহাজ্জবুদ নামাজ কখননা েবুনট ফিনে ফদমখমন। 
সবুেরাং এটা োঁর মবনয় মেল এবং আমানক উৎসাহ 
প্রদাননর জনন্ মননজর অলসোর কো আনলাচনা 
কনরনেন’। 

হানমদ ভাই মনজ আনসার সােী ভাইনদর সানে 
অে্ন্ত ফমাহাব্ে এবং মমলমমশ রাখনেন। একবার 
হানমদ ভাই মকেবু সােী ভাইনদর সানে দবুশমননর 
হামলা হনে বাঁচার উনদেনশ্ মননজর মারকাজ ফকন্দ্র 
হনে মবমক্ষপ্ত হনয় দবুই-মেন মদননর জনন্ একজন 
আনসার ভাইনয়র বামিনে উনঠন। ওখানন মকেবু 
সােী োনদর পমরধাননর কাপি দান কনরমেনলন। 
িখন আনসার ভাই ময়লািবুতি কাপি মননয় ফিনে 
আসনলন, েখন হানমদ ভাই সানে সানে উনঠ 
আনসার ভাইনক বলনলন, ‘ভাই! আমার কাপি 
মদনয় ফদন; আমম ধবুনয় মনব’। মকন্তু আনসার ভাইও 
মেল একগুঁনয়, অনি। মেমন কাপিগুনলা মননয় চনল 
ফিনলন। আনসার ভাই িাওয়ার পনর হানমদ ভাই 
কামরায় এনস বসনলন এবং মকেবুক্ষি পনর োঁর 
ফচাখ মদনয় অশ্রু ফবনয় পিমেল ফি, োঁর কারনি 
আনসার ভাই কষ্ট করনেন। 
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এক ভাই আমানক বনলনেন, ‘একমদন আমরা পাঁচ-
েয় জন সােী মারকাজ ফকনন্দ্র বনস িল্প করমেলাম। 
হঠাৎ এক সােী আমানক প্রনে কনর ফি, আমানদর 
সােীনদর মনধ্ এমন ফকান ভাই আনে, িানক 
জীমবে শহীদ বলা ফিনে পানর? েৎক্ষিাৎ আনরক 
ভাই হানমদ ভাইনয়র নাম মননলন। ফকননা, হানমদ 
ভাই ইবাদে, নাওয়ানেল, মবনশ্ কনর োহাজ্জবুনদ 
অভ্স্ত; অমধকাংশ সময় মেমন কবু রআন মেলাওয়াে 
কনরন, আদব-আখলাক, মবনয়ী, নম্-ভরে, বিনদর 
সম্ান, আমমরিনির হুকবু নমর আনবুিে্, মবুজামহদ 
ভাইনদর সানে ফমাহাব্ে, ফোটনদর সানে আদর-
ফনেহ, এোিা অন্নক মননজর উপর প্রাধান্ ফদওয়া, 
আন্তমরকোর সানে মজহাদী কনমষি মলপ্ত োকা, সােী 
ভাইনদর ফসবায় মননয়ামজে মনজ সােী ভাইনদরনক 
কষ্ট ফেনক বাঁচাননার খামেনর মননজনক মননজ কনষ্ট 
ফেলা ইে্ামদর বাস্তব উদাহরি মেনলন। এরপর 
সকল সােীরা োঁর কোর সম্মে মদনয়নেন। এ 
ঘটনার মকেবুমদন পর আল্াহ ো’আলা োঁর মপ্রয় 
বা্ানক োঁর দরবানর মননয় ফিনেন’। 

কবু রআনন এ আয়ােমট এমন ফলাকনদর ব্াপানরই 
বলা হনয়নে। 
 وال تسني الذين قتلوا ف سبيل هللا اموات بل احياء عند ربم يرزقون

((سورة ال عمران: ١٦٩
“অেষিাৎ এবং (ফহ মানবু্!) ফি সকল ফলাক আল্াহর 
রাস্তায় মনহে হনয়নে, োনদরনক কখননাই মৃে মনন 
ফকানরা না। বরং োঁরা জীমবে; োনদরনক োনদর 
রনবর পক্ষ ফেনক মরমজক প্রদান করা হয়”। (সূরা 
আল-ইমরান ৩; ১৬৯)

আয়ােমট এ কোই প্রমাি কনর ফি, শহীদিি এখননা 
জীমবে। োনদরনক আল্াহ সবুবহানাহু ো’আলার পক্ষ 
ফেনক মরমজক প্রদান করা হয়; মকন্তু আমরা ববুমঝনা। 
“মবু’সা ও ঈ’সা” এ দবু ’জন সাইেবু র রাহমান ও হানমদ 
ভাইনয়র ফোট ভাই। এ দবু ’ভাইও বি ভাইনদর ফেনক 
ফকাননা অংনশ মপমেনয় মেনলন না। আন্তমরকো, 
োক্বওয়া, আদব-ইহমেরাম এবং মজহানদর আনবি 
ফোটকাল ফেনকই োনদর মনধ্ মেল। োরা দবু ’জন 
সবষিদা সাহাবানয় ফকরাম রামিয়াল্াহু আনহুনমর 
উচ্চ গুিাবলী দ্ারা মননজনক সমজ্জে করনেই ব্স্ত 
োকনেন। োঁরা মনজ মবুজামহদ ভাইনদরনক অননক 
ফমাহাব্ে করনেন। 

আনরকটা গুি িা োনদর সব ভাইনদর মনধ্ 
পমরলমক্ষে হমছেল; ফসটা হল, োনদর দ্ারা সােীনদর 
মনরাপত্তা ও শামন্ত কানয়ম হওয়া। োনদর দ্ারা 
সােীরা ফকাননা ধরনির কষ্ট বা অমনরাপদ ফবাধ 
করনেন না। োনদর মনধ্ “অন্নক মননজর উপর 
প্রাধান্ ফদওয়া” - এ গুিমট অমধক পমরমানি মেল। 
ফিমনটা আনসারী সাহাবানয় ফকরাম রামিয়াল্াহু 
আনহুম আজমাইননদর ব্াপানর আল্াহ সবুবহানাহু 
ো’আলা পমবর্ কবু রআনন বিষিনা কনরনেন। 

(ويوثرون علي انفسهم ولو كان بم خصاصه (سورة احلشر:٩
“অেষিাৎ োঁরা মবুহামজর ভাইনদরনক মননজর উপর 
প্রাধান্ মদনেন। িমদও োঁরা দামররোবস্ায় জীবন-

িাপন করনেন”। (সূরা আল হাশর ৫৯; ৯)

একমদন মারকাজ ফকনন্দ্র অননক সােী অবস্ান 
করমেনলন। রানে িখন ঘবুমাননার সময় হনলা েখন 
মবু’সা ভাই সােীনদর আমধক্ ও মবোনার কমমে 
ফদনখ জমমননই মবোনা োিা শুনয় পিনলন। আমম 
িখন বামহনর বারা্ায় ফিলাম, েখন ফদমখ মবু’সা 
ভাই মবোনাপর্ মবহীন মামটনে শুনয় আনেন। োঁর 
এ অবস্া ফদনখ আমম েৎক্ষিাৎ মভেনর মিনয় একমট 
কম্বল ও একমট বামলশ এনন োনক ফিনক বমল, 
‘এগুনলা মনন’। 

মেমন েখনও জাগ্রে মেনলন এবং আমানক বলনলন, 
‘এগুনলা আপমন রাখবুন, আমার প্রনয়াজন ফনই। আমম 
আজ মবোনা োিাই ঘবুমাব’। আমম বললাম, ‘আমার 
কানে পিষিাপ্ত মবোনা রনয়নে। এগুনলা আপনার জন্ 
এননমে’। েখন মেমন বলনলন, ‘োহনল এগুনলা অন্ 
ফকান সােী ভাইনক মদনয় মদন’। আমম বললাম, 
‘মবু’সা ভাই! সকল সােীই মবোনা ফপনয়নে; এগুনলা 
অমেমরতি মেল’। মকন্তু োরপরও মবু’সা ভাই মননে 
অস্ীকৃমে জানান এবং আমানক বনলন, جزاك هللا خريا 
‘আল্াহ ো’আলা আপনানক উত্তম প্রমেদান দান 
করুন; এগুনলা মননয় িান। আসনল আজ আমম 
মবোনা োিাই ঘবুমানে চাই’। আমানদর উমচৎ ফি, 
আমরা মবোনা োিা ঘবুমাননার অভ্াস দেমর করা। 
ফকননা, অমধকাংশ স্ানন এমন হয় ফি, সােী ফবমশ 
হওয়ার কারনি মবোনার ঘাটমে ফদখা ফদয়, এই 
জনন্ িখন আনি ফেনকই মবোনাপর্ োিা ঘবুমাননার 
অভ্াস দেমর হনয় িানব, 
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েখন ইনশা আল্াহ মবোনাপর্ োিা ঘবুমানে ফকাননা 
কষ্ট হনব না। এই দবুই ফোট ভাইনয়র মধ্ মজহাদী 
অমভিানন িাওয়ার অননক আগ্রহ মেল। োঁরা চাইে 
ফি - আমরা আমানদর হাে দ্ারা আল্াহর দবুশমননদর 
শামস্ত মদব। িখনই মজহানদর জনন্ োশকীল করাননা 
হে, েখন মননজই মননজনদর নাম মদনেন। 

ঈ’সা ভাইনয়র বয়স কম মেল এবং দামি না োকায় 
োনিীনমর আমমরিি োনক মজহাদী অমভিানন 
পাঠানেন না। িমদও বা ঈ’সা ভাই, মবুসা ভাইনয়র 
সানে অননক অমভিানন সময় মদনয়মেনলন। মবু’সা ও 
ঈ’সা ভাই আেিামনস্তাননর মকেবু অঞ্নলর স্ানীয় 
মবুজামহদীননদর সানে আনত্াৎসিষিীয় হামলার জনন্ 
ট্াঙ্, িামি, বারুে এবং জ্ানকট ইে্ামদও দেমর 
কনরনেন। 

একবার এক এলাকায় অমে মার্ায় ঠাডিা পিমেল। 
মবু’সা ভাইনয়র মনকট পমরধান করার জনন্ ফকান 
ফকাট বা জ্ানকট মেল না। েখন োঁর সম্ামনো 
মাো মবু’সা ভাইনক বনলন, ‘আমম ফোমার জন্ 
ঠাডিার জ্ানকট আনব?’ মবু’সা ভাই বনলন, ‘আমম 
ঠাডিার ফপাশাক পমরধান করব না’। ঐ মদন মবু’সা 
ভাই িমনমেও ফপনয়মেনলন, িা মেমন েৎক্ষিাৎ 
সাদাকা কনর ফদন। অেচ েখন োঁর ফপাশানকর 
অমে প্রনয়াজন মেল। মকন্তু মেমন ফপাশাক ক্রয় করার 
পমরবনেষি িমনমনের পয়সা গুনলা সাদাকা কনর ফদন। 
মবু’সা ও ঈ’সা ভাই উভনয়ই হানেনজ কবু রআন মেনলন। 
োনদর বি ভাই হানমদও কবু রআননর হানেজ মেনলন। 
মবু’সা ভাই অমধকাংশ সমনয়ই মবনশ্ কনর ফিাহনরর 
নামানজর পনর কবু রআন মামজনদর মেলাওয়ানে মগ্ন 
োকনেন। িখনই রমজাননর পমবর্ মাস আিমন 
করে, েখন হানমদ, মবু’সা ও ঈ’সা ভাই প্রনে্নকরই 
এ ফচষ্টা োকে ফি, োরাবীহ োঁরা মননজরাই পিানব 
এবং োরাবীহনে কবু রআন মামজদ খেম করনব। 
মেনজন একসানে; একজন পিনব, আর আর বাকী 
দবুইজন শুননব। মকন্তু মেন জননর মনধ্ই কবু রআন 
শুনাননার আগ্রহ মেল মবধায় োঁরা মনজ মনজ মবুতিামদ 
খবু ঁনজ পৃেক পৃেক ভানব োরাবীহ পিানেন। 

মবু’সা ভাই অননক আন্তমরকোর সানে মজহাদী কনমষি 
মলপ্ত োকনেন। ফকান কাজনকই ফোট মনন করনেন 
না এবং ফকাননা কাজনক ফদা্নীয় মনন করনেন 

না। ফি ধরনির কাজই ফহাক, চাই ো মারকাজ 
ফকনন্দ্র ঝািবু -ফমাোর কাজ ফহাক বা মবুজামহদীননদর 
ফসবা করা ফহাক মকংবা রান্না করা, পামন ফনওয়া, 
োলা-বাসবুন ফধৌে করা ইে্ামদ। ফমাটকো, প্রনে্ক 
কাজই আনন্র সানে করনেন। 

একবার মকেবু ভাই রামশয়ান রাইনেনলর ম্ািামজন 
ও ববুনলট িা মামটর মভের পবু ঁনে রাখা হনয়মেল; 
এগুনলা ফবর কনর আননলন। এগুনলানক মামটনে 
পবু ঁোর পূনবষি গ্রীজ লািাননা হনয়মেল, সােীরা এগুনলা 
পমরষ্ার করনে লািল। মকেবুক্ষনির মভেনরই 
রাইনেল পমরষ্ার কনর মননলা। মকন্তু ববুনলট ফবমশ 
হওয়ানে সােীরা এ বনল ফরনখ মদল ফি, পনর সবুনিাি 
হনল আনস্ত আনস্ত এগুনলা পমরষ্ার করনবন। মকন্তু 
পনরর মদন মবু’সা ভাই মননজই সামনন এনস ববুনলট 
গুনলা এ বনলই পমরষ্ার করনে লািল ফি, এ ববুনলট 
গুনলা ফিখাননই ব্বহৃে হনব, আর এগুনলা দ্ারা িে 
দ্ীননর দবুশমননদরনক হে্া করা হনব এর সওয়াব 
আমম পাব। আমমও নোইপার মবুজামহনদর সওয়ানবর 
মনধ্ অংশীদার হব। প্রায় দবুই মদন পিষিন্ত মবু’সা 
ভাই, ঐ ববুনলট গুনলার পমরষ্ানর মলপ্ত মেনলন এবং 
এগুনলানক ফপনরোল মদনয় ভানলা ভানব ধবুনয় মবুনে 
পমরষ্ার কনর মননলন। 

ঈ’সা ভাইনয়র ঐ হাস্জ্জ্বল আনলাময় নূরানী ফচহারা 
আজও আমার সামনন ফভনস উনঠ। ফস হল আমার 
মনষ্াপ ফোট ভাই ঈ’সা, ফি একমদন আমানক 
বনলমেল ফি, ‘মপ্রয় ভাই! আনসা, আজ নদীর েীনর 
িাব। ফসখানন ওজবু কনর আসনরর নামাজ পিব 
এবং পবুনরায় মেনর আসব’। ঐ মদন আমরা ফি 
মসমজনদ মেলাম, ফসখান ফেনক নদী প্রায় দশ মমমনট 
দূরনত্ব। আমম োনক বললাম, ‘ঈ’সা ভাই আপমন 
হাঁটবু ন; আমম আসমে’। মকেবুক্ষি পনর আমম নদীর 
েীনর ফপঁোনয় ফদমখ ফি, ঈ’সা ভাই ওজবু ফশ্ কনর 
নামানজর জনন্ োঁর মাসলা মঠক করনেন। আমম 
বললাম, ‘ঈ’সা ভাই! দবুই মমমনট অনপক্ষা করুন, 
আমার ওজবু করার পনর একসানে জামানে নামাজ 
পিব’। ঈ’সা ভাই আমানক বলল, ‘প্রেনম আনসনমন 
ফকন? আমম আর অনপক্ষা করব না’। আমম ওজবু 
করমেলাম। হঠাৎ ঈ’সা ভাই মপেন ফেনক এনস এক 
হাে আমার মাোয় ফরনখ অপর হাে মদনয় আমার 
উপর পামন িালমেল।
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 আমম মকেবুই ববুঝনে পামরমন ফি, আমার সানে মক হমছেল! আমার জামা 
পিষিন্ত সামনন ফেনক মভনজ মিনয়মেল। আমম মপেনন োমকনয় ফদমখ, ঈ’সা 
ভাই হাসনে হাসনে োঁর মাসলায় মিনয় দাঁিাল। এবং আমানক বলল, 
‘োিাোমি করুন’। 

আমম ওজবু কনর ঈ’সা ভাইনয়র সানে মিনয় দাঁিালাম। ফস হাসনে 
হাসনে আমানক জমিনয় ধনর বলল, ‘আমার উপর রাি করমন ফো?’ 
আমম বললাম, ‘না; কখননাই নয়। এটা ফো রমসকো মেল, আর 
রমসকো এমনই হনয় োনক’। এরপর আমরা জামানে নামাজ পমি 
এবং মসমজনদর মদনক প্রে্াবেষিন কমর। মকেবুমদন পর আমম ও ঈ’সা 
ভাই মসমজনদর বারা্ায় বনস িল্প করমেলাম। হঠাৎ ঈ’সা ভাই বনল 
উনঠ, ‘আজ আমম আপনানক একটা মজমনস মদনে চাই’। োরপর মেমন 
োঁর ক্ামসননকানভর একমট ম্ািামজন ফেনক মকেবু ববুনলট আমানক 
মদনয় বনল, ‘আমার পক্ষ ফেনক হামদয়া কববুল করুন। এগুনলা আমার 
মনজস্ ববুনলট’। ঐ ভাইিনির মাো, োঁর বি ফেনল সাইেবু র রাহমাননর 
শাহাদাে এবং মবমছেন্নোয় একটবু  কমঠন অবস্ায় পনি মিনয়মেনলন। িা 
োর শাহাদানের আগ্রহ অননক বামিনয় মদনয়মেল। মেমন জীবননর ফশ্ 
মদন গুনলানে এ দবুয়াই করনেন ফি, “ইয়া আল্াহ! আমানক আমার 
সন্তাননদর সানে কববুল কনর মনন”। 

আল্াহ ো’আলা োঁর এই মপ্রয় বা্ীর দবুয়া োিাোমি কববুল কনর 
ফনন। সাইেবু র রাহমান (রহ.) ভাইনয়র শাহাদানের েখননা চার মাস 
অমেবামহে হয়মন। ২৩ই ননভম্বর ২০১৯ এ আেিামনস্তাননর হালম্ 
প্রনদনশ আনমমরকা ও মবুরোদ আেিান বামহনীর সমম্মলে এক হামলায় 
আল্াহ ো’আলা োঁর মপ্রয় বা্ীনক মেন সন্তাননর সানে কববুল কনর 
ফনন এবং শাহাদানের মে মিষিাদাপূিষি মৃেবু ্ দ্ারা সম্ামনে কনরন। 

আল্াহ সবুবহানাহু ওয়া োয়ালা এই সম্ামনে মা ও োঁর চার সন্তাননর 
শাহাদােনক কববুল কনর মনন। োনদরনক উচ্চ মিষিাদা দান করুন। 
আমীন। 

(‘নাওয়ানয় িািওয়ানয় মহ্’ ম্ািামজননর এমপ্রল-২০২০ সংখ্ার ১০৯ 
পৃষ্ঠা ফেনক সংিৃহীে ও অনূমদে)
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বন্ধবু ত্ব এবং শত্রুো ইসলামী আমক্বদার মভমত্ত এবং 
هللا الرسول  حممد  هللا  اال   এর অপমরহািষিো এবং الاله 
শেষিসমূহ ফেনক একমট। মকেবু উলামানয় ফকরামনো 
এমনও বনলন ফি, োওহীনদর মনশ্চয়ো এবং 
মশরনকর প্রে্াখ্াননর পনর কবু রআন মামজনদ িে 
গুরুত্ব والء براء (বন্ধবু ত্ব এবং শত্রুো)-র উপর ফদওয়া 
হনয়নে, এমন গুরুত্ব অন্ ফকান মাসআলার উপর 
ফদওয়া হয়মন। 

িমদ িভীর মচন্তা মেমকনরর সানে িনব্িা করা হয়, 
োহনল কবু রআন মামজনদর অননক বি অংশ والء براء 
(বন্ধবু ত্ব এবং শত্রুো)-র সানে সংমলিষ্ট মহনসনব পাওয়া 
িানব। এমনমক এই মাসআলা সে্ায়ননর জন্ মকেবু 
পমরপূিষি সূরা নামজল করা হনয়নে। ফিমন - সূরা 
োওবাহ, সূরা মবুমোমহনা এবং সূরা কামেরুন।

আল্াহ ো’আলা ইরশাদ কনরন, 
 َقْد َكاَنْت َلُكْم ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِف ِإبـَْراِهيَم َوالَِّذيَن َمَعُه ِإْذ قَاُلوا ِلَقْوِمِهْم
بـَيـْنـََنا َوَبَدا  ِبُكْم  َكَفْراَن  اللَّـِه  ُدوِن  ِمن  تـَْعُبُدوَن  َوِمَّا  ِمنُكْم  بـَُرآُء   ِإانَّ 
قـَْوَل ِإالَّ  َوْحَدُه  ِبللَّـِه  تـُْؤِمُنوا  َحتَّٰ  أََبًدا  َواْلبـَْغَضاُء  اْلَعَداَوُة   َوبـَيـَْنُكُم 
 ِإبـَْراِهيَم ِلَبِيِه َلَْستـَْغِفَرنَّ َلَك َوَما َأْمِلُك َلَك ِمَن اللَّـِه ِمن َشْيٍء ۖ رَّبَـَّنا

ْلَنا َوِإلَْيَك أَنـَبـَْنا َوِإلَْيَك اْلَمِصرُي َعَلْيَك تـَوَكَّ

“ফোমানদর জনন্ ইবরামহম ও োঁর সঙ্গীিনির মনধ্ 
চমৎকার আদশষি রনয়নে। োরা োনদর সম্প্রদায়নক 
বনলমেল, ফোমানদর সানে এবং ফোমরা আল্াহর 
পমরবনেষি িার ইবাদে কর, োর সানে আমানদর 
ফকান সম্পকষি ফনই। আমরা ফোমানদর মামন না। 
ফোমরা এক আল্াহর প্রমে মবশ্াস স্াপন না করনল 
ফোমানদর মনধ্ ও আমানদর মনধ্ মচরশত্রুো 
োকনব। মকন্তু ইবরামহনমর উমতি োঁর মপোর 
উনদেনশ এই আদনশষির ব্মেক্রম। মেমন বনলমেনলন, 
আমম অবশ্ই ফোমার জন্ ক্ষমা প্রােষিনা করব। 
ফোমার উপকানরর জনন্ আল্াহর কানে আমার 
আর মকেবু করার ফনই। ফহ আমানদর পালনকেষিা! 
আমরা ফোমার উপরই ভরসা কনরমে, ফোমার 
মদনকই মবুখ কনরমে এবং ফোমারই মনকট আমানদর 

প্রে্াবেষিন”। (সূরা মবুমোমহনা ৬০:৪)

আল্াহর রাসূল সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়া সাল্াম 
বনলনেন -  

ف هللا واحلب  هللا  ف  واملعاداة  هللا  ف  املواالة  االميان  عري   اوثق 
والبغض ف هللا

“ঈমাননর সবনচনয় মজববুে কিা হনলা আল্াহর 
সন্তুমষ্টর জন্ বন্ধবু ত্ব এবং আল্াহর জন্ শত্রুো। 
এবং আল্াহর সন্তুমষ্টর জন্ ভানলাবাসা ও আল্াহর 
জন্ মবনদ্্ রাখা”। (1111537\172 الطرباين الكبري)

والرباء  এর এই আমক্বদাহ সমস্ত সাহাবানয় الوالء 
ফকরাম রামদয়াল্াহু আনহুর মশরা-উপমশরায় মমনশ 
মিনয়মেল। োরা মননজনদর জীবননক আল্াহ এবং 
োর রাসূনলর জন্ উৎসিষি কনর মদনয়মেনলন। 
আল্াহর জন্ ভানলাবাসা ও বন্ধবু ত্ব এবং আল্াহ 
ো’আলার জন্ই মবনদ্্ এবং শত্রুোর সবুস্পষ্ট মকেবু 
দৃষ্টান্ত রমজান মানস অনবুমষ্ঠে বদনরর িবুনদ্ধ সামনন 
এনসমেল।

হিরে আববু উবায়দা ইবনন জাররাহ (রাঃ) মননজর 
মপো আব্বুল্াহ ইবনবুল জাররাহনক েরবামর মদনয় 
আঘাে কনরমেনলন। মূল কারি শুধবু এইটাই মেল 
ফি, মপো কবু েনরর পোকা মননয় এনসমেল আর 
আববু উবায়দা (রাঃ) মননজর জীবননর সবমকেবু মদনয় 
আল্াহ এবং োর রাসূল সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়া 
সাল্ানমর োওহীনদর িানক সািা মদনয়মেনলন।

এমমনভানব হিরে মবুস’আব মবন উমানয়র (রাঃ) 
মননজর ভাই উবাইদ মবন উমানয়রনক হে্া 
কনরমেনলন। োর অন্ এক ভাই িবুরারাহ মবন 
উমানয়র মিমন আবূ আিীি মক্কী নানম প্রমসদ্ধ, মেমনও 
কানেরনদর পনক্ষ িবুনদ্ধ অংশ মননয়মেল। োনক িখন 
হিরে আবূ আইয়বুব আনসামর (রাঃ) িবুনদ্ধর পনর 
ব্ী করার জন্ বাঁধমেল েখন হিরে মবুস’আব 
(রাঃ) এর দৃমষ্ট োর মদনক পনর। মেমন আনসামর 
(রাঃ)-ফক বলনলন, “ফহ ভাই! এই ব্ী িবুবকনক 
ভানলা কনর বাঁধবুন। োর মা অননক সম্পদশালী”।

এটা শুনন িবুরারাহ আশ্চিষি এবং রািামবিে হনয় বলল, 
“ফোমার রতি ফকমন সাদা হনয় ফিনে ফি, েবু মম 
অপর ব্মতিনক মননজর ভাইনয়র পমরবনেষি সম-
মিষিাদা মদছে?” েখন হিরে মবুস’আব (রাঃ) বলনলন 
ফি, ‘‘েবু মম ভবু ল ববুনঝে। েবু মম আমার ভাই নও। বরং 
আমার ভাইনো ফস, ফি ফোমানক ফবঁনধনে”।
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এই িবুনদ্ধ হিরে ওমর োরুক (রাঃ) মননজর মামা 
আস মবন মহশামনক মননজর হানে হে্া কনরন। 
হিরে মসমদেনক আকবর (রাঃ) এর সন্তান আব্বুর 
রহমানও বদর িবুনদ্ধ কানেরনদর পনক্ষ অংশগ্রহি 
কনরমেল। পরবেষিীনে মেমন ইসলাম গ্রহি কনর 
মবুসলমান হনয় ফিল। একমদন সন্তান মপোনক বলল 
ফি, “আপমন বদর িবুনদ্ধ আমার েরবামরর মনশানায় 
চনল এনসমেনলন। মকন্তু আমম মপোর হনক্বর মবনবচনা 
কনর ফেনি মদনয়মে”। 

হিরে আববু বকর (রাঃ) বলনলন, “িমদ েবু মম আমার 
মনশানায় চনল আসনে োহনল আমম ফোমানক হে্া 
কনর ফেলোম এবং সন্তান হওয়ার সামান্ পমরমাি 
মবনবচনাও করোম না। কারি আমার ভানলাবাসা 
প্রদশষিননর স্ান েবু মম নও বরং ইসলাম, আল্াহ 
ো’আলা এবং রাসূল সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়া সাল্াম 
মেল এবং আনে”।

এই িবুনদ্ধ আল্াহ ো’আলা মবুসলমাননদরনক মবজয় 
দ্ারা সম্ামনে করনলন এবং কানেরনদরনক 
লজ্জাজনক পরাজয় দ্ারা অসম্ামনে করনলন। 
কানেরনদর সত্তর (৭০) জন ব্ী হনলন। নবী 
কারীম সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়া সাল্াম ব্ীনদর 
ব্াপানর মননজর সাহাবানদর সানে পরামশষি করনলন। 
সমহহ মবুসমলম শমরনে ইবনন আব্াস (রাঃ) ফেনক 
বমিষিে ফি - হিরে উমর (রাঃ) বলনলন, “ফহ 
আল্াহর রাসূল সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়া সাল্াম 
- প্রনে্নক মননজর মপ্রয়জননক হে্া করনব। 
আলী (রাঃ)-ফক আনদশ মদন ফিন, োর ভাই 
আমকল এর িদষিান ফেনল ফদয়। ফকননা ফস মেল 
কানেরনদর পে প্রদশষিক এবং ফনো”। মাওলানা 
ইরেীস কা্লবী (রহঃ) সমস্ত সাহাবানয় ফকরানমর 
এমন ঈমানী আত্মিষিাদানবাধ এবং দ্ীননর জন্ সব 
মকেবু মবলীন করার আনলাচনা করনে মিনয় বনলন, 
“হুজবুর সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়া সাল্াম এর সমস্ত 
িািওয়াহ, মজহাদ - মননজর ফিার্, আত্ীয়, ভাই, 
বন্ধবু  এবং মপ্রয়জননদর মবরুনদ্ধই মেল। মভন্ন ফকান 
রাষ্ট্র বা অপমরমচে ফিানর্র সানে মেলনা। বদর িবুনদ্ধ 
মবুহামজমরননদর সামনন কানরা মপো, কানরা কমলজার 
টবু করা সন্তান, কানরা ভাই, কানরা চাচা, কানরা মামা 
এবং অন্ান্ সম্পনকষির আত্ীয় উপমস্ে হনয়মেল। 
শুধবুমার্ আল্াহ ো’আলা, োঁর রাসূল সাল্াল্াহু 

আলাইমহ ওয়া সাল্াম এবং োঁর ধনমষির জন্ সাহাবানয় 
ফকরাম (রাঃ) এর েরবামর ফকা্ মবুতি হনয়মেল। আর 
একারনিই আল্াহ োনদর উপর সন্তুষ্ট আর োরাও 
আল্াহর উপর সন্তুষ্ট। ঈমাননো এমমন ভানলাবাসার 
নাম িার সামনন লায়লা-মজনবুর কামহনী ম্ান হনয় 
িায়। কবু রআন-হামদনস মহজরনের অননক েমজলে 
বিষিনা করা হনয়নে। এই মহজরে হনলা এমন - 
আল্াহ এবং োঁর রাসূল সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়া 
সাল্ানমর জন্ মননজর মাো-মপো, স্ত্রী, সন্তান এবং 
আত্ীয়-স্জন সবাইনক ফেনি ফদওয়া। সাহাবানয় 
ফকরাম (রাঃ) িখন মহজরে কনরমেনলন, েখন িার 
জীবনসমঙ্গনী কবু েরনক ইসলানমর মবপরীনে প্রাধান্ 
মদনয়নে, েখন ঐ সাহাবী (রাঃ) সারা জীবননর জন্ 
জীবনসমঙ্গনীনক োলাক মদনয় মদনয়নেন। োরা স্ত্রী, 
সন্তান, সম্পদ-সম্পমত্ত এবং ঘর-বামি ফেনি নবীমজ 
সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়া সাল্ামনক অনবুসরি কনর 
মমদনার পে ধরনলন। এ কারনি আল্াহ োনদর 
উপর খবুমশ হনয় ফিনলন।

ফহ মবশ্ জাহাননর প্রমেপালক! আমানদরনক 
পবুনরুমথিে করুন োনদর দনল। োনদর ভানলাবাসা 
এবং আদনশষির উপর শহীদ হওয়ার োওমেক দান 
করুন, আমীন। 

ফহ আমার মপ্রয় ভাই, সাম্প্রদাময়কো এবং জােীয়ো 
একমট ফেেনা। মূমেষি পূজার পনর ফিানর্র পূজা 
এবং জােীয়ো পূজার স্ান। আল্াহ সবুবহানাহু ওয়া 
ো’আলা বনলন - 

انا املؤمنون اخوة
“মনশ্চয় সকল মবুমমন ভাই ভাই”। (সূরা হুজবুরাে 
49:১০)
এবং

ان الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا
“মনশ্চয় সকল কানের ফোমানদর জন্ স্পষ্ট শত্রু” 
(সূরা মনসা 4:১০১)

এই দবুই মূলনীমেনক সামনন ফরনখ মবুসমলমনদরনক 
মননজর ভাই এবং শত্রু মনধষিারি করনে হনব। 

অনবুবাদঃ মাওলানা আমজজবুর রহমান (নাওয়ানয় 
িািওয়ানয় মহ্’ ম্ািামজননর ফম-২০২০ সংখ্ার 
৩৩ পৃষ্ঠা ফেনক সংিৃহীে ও অনূমদে)
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স্ামধন ফখারাসান ভূমমনে মর্েত্তবাদ ও একত্বানদর 
মানঝ িবুনদ্ধর প্রায় ফদি িবুি হনয় ফিনে। এ বালবুময় 
ভূমমনক মহ ব্ুস্তান ও কাশ্ীনরর হাজানরা নওনজায়ান 
োনদর ববুনকর েপ্ত খবুনন মসতি ও সবুরমভে কনরনেন। 
িবুনদ্ধর সময়টানে মহ ব্ুস্তান ও কাশ্ীনরর মজহাদী 
োশমকনল দেমর মবুহামজরিি, ফখারাসাননর মামটনে 
মহজরে কনরনেন। এটা আল্াহ ো‘আলার ইছো 
মেনলা। শাইখ উসামা মবন লানদন রহ.-এর 
মননদষিশনা মেনলা এবং আমীরুল মবুমমনীন ফমাল্া 
উমর রমহমাহুল্াহ-এর সাহানি্র আহ্াননর প্রমে 
মবুজামহমদননদর লাব্াইক মেল। ফখারাসাননক সাহাি্ 
করা উপমহানদনশর মবুজামহদিনির উপর একমট 
ঋিও মেল বনট। কারি ইমারনে ইসলামময়া োর 
প্রেম িবুনি কাশ্ীর মজহানদ সাহাি্ কনরমেল। বরং 
কাশ্ীর মজহানদর বহু কািষিক্রনমর মারকাজ মেল 
ইমারনে ইসলামময়া। পশেবু ন এক মবুজামহদ কমব 
একারনিই ইমারনে ইসলামময়া মননয় বনলমেনলন –  

নাম ইমারাে/ কািষিে মখলাোে
আমানদর রহস্ ঈমানী শমতি/আমানদর ফশআর দ্ীনী সম্ান।
ইসলামী ইমারাে/ ইসলামম ইমারাে।

আজ পবুনরায় আনরকবার ফসই আহে উপে্কা ও 
মহন্র দবুঃখী ভূমম (কাশ্ীর) ফখারাসান ও পামকস্তাননর 
বাজ পামখনদর মদনক োমকনয় আনে। শুধবু বাজ 
পামখ নয়; বরং োনদর সাহাি্ সহনিামিোকারী ও 
ফনোনদর মদনকও োমকনয় আনে। আপনারা আসবুন! 
প্রায় দবুই শোব্ী িাবে শরীয়নের অনপক্ষমাি এই 
ভূমমর মপপাসা মনবারি করুন। 

দীঘষি প্রমেক্ষার পর এখন ইমারনে ইসলামময়ানক 
আল্াহ ো‘আলা মবজনয়র মালা পমরনয়নেন। োই 
এখনই সময়, িাজওয়ানয় মহন্র সবধরননর 
ব্বস্াপনার কাজ শুরু করা। রুশনদর পরাজনয়র 
পর আরব মবুজামহদিি উতি উপে্কায় বানঘর 
মে স্াধীনভানব মজহাদ শুরু করনে ফচনয়মেনলন। 
পামকস্তান সরকানরর আওোধীন কাশ্ীনরর পবুরােন 
মবুজামহদরা এবং োনদর পেপ্রদশষিকরা এখননা 
আরব মবুজামহদনদর ফসই োউমনগুনলার জায়িা মচনন 
োকনবন। মকন্তু মকেবু “দয়াবান ফলাক” মবুজামহদনদর 
এই প্রমশক্ষিনকন্দ্র এবং মারকাজগুনলানক ইমারনে 
ইসলামময়ার শুরুর জামানায় বন্ধ কমরনয়নেন। 

ফকন কাশ্ীর মজহানদর ব্াপানর োনদর এমন 
দবুশমমন মেল? এর জবাব এটাই ফি, এই ‘দয়াবানরা’ 
কখননাই উপে্কায় ‘স্াধীন মজহাদ’ চানমন। 
‘স্াধীন মজহাদ’ মানন এই ‘দয়াবাননদর’(পামকস্তান 
সরকানরর) পমলমসমবুতি স্াধীন মজহাদ। 

মবুহমসনন উম্াহ, শাইখ উসামা মবন লানদন রহ.-এর 
এনবাটাবাদ বামি ফেনক উদ্ধারকৃে িকবু নমন্টগুনলা 
ফেনক জানা িায় - শাইখ উপে্কার ব্াপানর 
িভীর ফখাঁজ-খবর রাখনেন। এমনমক সাধারি 
মবুসলমাননদর সবুনিাি-সবুমবধার মসদ্ধান্তগুনলার প্রমেও 
ফখয়াল রাখনেন। আলহামদবু মলল্াহ! মবুজামহদীনন 
কাশ্ীর এখননা ঐ িামিমট ব্বহার করনেন, ফিটা 
শাইখ উসামা রহ. কাশমীর উপে্কায় এক শানদার 
আক্রমনির পর কমান্ার ইমলয়াে কাশ্ীমর রহ.-ফক 
হামদয়া মদনয়মেনলন। 

অনবুরূপভানব মহ ব্ুস্তানন আল-কায়দার পক্ষ ফেনক 
জামষিান ফবকামরনে শানদার হামলা, অন্ান্ ময়দানন 
ইমলয়াস কাশমীরীর  সাহাি্ ও প্লান, পাইওয়াননর 
আক্রমিগুনলা, ইহুদীনদরনক টানিষিট মকমলং, ইমন্য়ান 
পালষিানমনন্ট শাইখ আেজাল গুরুর হামলা, কাশ্ীনর 
“হয়নো শরীয়ে নয়নো শাহাদাে” মানহানজ শাখা 
িঠন, বামষিা, মহ ব্ুস্তান, বাংলানদশ, পামকস্তান এবং 
ফখারাসানন দাওয়াে ও মজহানদর বামহনী দেমর 
ইে্ামদ; এই সবই হল, ফকয়ামনের পূনবষি ইমাম 
মাহমদর সানে সমৃ্পতি ঐ মহান িবুনদ্ধর প্রােমমক 
পিষিায়; িার সবুসংবাদ মদনয়নেন স্য়ং হুজবুনর আকরাম 
সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়াসাল্াম। এই ফঘা্িা আল্াহর 
রাসবুল সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়া সাল্াম মনজ ফমাবারক 
জবানন বনলনেন এবং এর জন্ সাহাবানয় ফকরাম 
রামি. খবুব আগ্রহী ও অমস্র মেনলন। 

োই ফখারাসান ও পামকস্তাননর সকল মবুজামহদনদরনক 
এই িাজওয়ানয় মহন্র প্রমে আগ্রহ ফদখাননা উমচে। 
আলহামদবু মলল্াহ! উম্াহর মবুখমলস ও সম্ামনে 
ফনেৃবৃ্ শুরু ফেনকই এ ব্াপানর দাওয়ােী, মেকরী, 
ই’দাদী ও মকোলী প্রনচষ্টা চালবু ফরনখনেন এবং আনরা 
মবমভন্ন কািষিক্রনমর মাধ্নম এই িবুনদ্ধ সহায়ো করার 
জন্ প্রস্তুমে মননছেন। 
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মবইিমনল্াহ! আমানদর এই ফনেৃবৃ্ই এই িবুনদ্ধর 
েলােল সবুষ্ঠবু ভানব এই বমঞ্ে উম্াহর কানে বনয় 
আননে পারনবন। মজহাদী ফসই ফনেৃবৃ্ আল্াহর 
োওমেনক সবনচনয় গুরুত্বপূিষি মব্য়গুনলা োনদর 
সামনন ফরনখনেন এবং আল্াহর সাহাি্ কামনা করনে 
করনে খবুব ফভনব-মচনন্ত এক এক কদম উঠানছেন। 
এই মজহাদী ফনেৃত্ব মনধষিারি কনরনেন ফি, মহ ব্ুস্তান-
বাসীনদর স্াধীনো মহ ব্ুস্তানন শরীয়ে কানয়ম এবং 
োনদর হারাননা ঐমেহ্নক মেমরনয় আনার সদর 
দরজা (উপায়) হনছে “কাশ্ীর মজহাদ”। কাশ্ীর 
মজহাদ িাজওয়ানয় মহন্রও সবনচনয় গুরুত্বপূিষি 
অধ্ায়। 

আলহামদবু মলল্াহ, আমানদর উম্াহর মবুজামহদিি 
আল্াহর ফঘাম্ে “োইোনয় মানসূরা” েো 
সাহাি্প্রাপ্ত দল। সকল ইসলামী রানষ্ট্রর সব 
মবুসমলম কওনমর প্রনে্ক সদনস্র প্রমেমনমধ 
এই মবুজামহদীননর মানঝ আনে। োনদর আনরা 
আনে কবু রআন ও সবুন্নাহর আনলানক মননজনদর 
বহু পরীমক্ষে অমভজ্োর ভাডিার। োরা জাননন, 
মহ ব্ুস্তানন এই মবুহূনেষি সামমরক পমরকল্পনা ফকমন 
হনব এবং দাওয়ােী কািষিক্রম ফকমন হনব। োরা 
কাশ্ীর মজহানদর প্রনয়াজনীয় িবুদ্ধ সরজিানমর 
ব্াপানরও অবিে। োরা এটাও জাননন ফি, ফিানয়্া 
সংস্াগুনলার অধীন ফেনক ফবর হনয় কীভানব মজহাদ 
শুরু করনে হয়, কীভানব ফসই মজহাদ জারী রাখনে 
হয়, এর েলােল কীভানব সংরক্ষনি রাখনে হয় 
এবং ফকন ফিানয়্া সংস্াগুনলার েত্তাবধান ফেনক 
ফবর হনয় মজহাদ করনে হনব। এই ফনেৃত্ব কনয়ক 
দশক িাবে আমানদরনক এই মব্য়গুনলা ববুমঝনয় 
আসনেন। আর এখননো এই মব্য়গুনলা ইনশা 
আল্াহ প্রনে্ক কাশ্ীরী মবুজামহনদর স্পষ্ট ববুনঝ এনস 
োকনব। 

এমন পমরমস্মেনে মবুজামহদনদর উমচে – দবমশ্ক 
মজহাদী ফনেৃনত্বর অধীনন পূনরায় চালবু হওয়া 
িাজওয়ানয় মহন্র এই আন্ালনন অংশীদার হওয়া 
এবং মচর সে্বাদী মপ্রয় নবী সাল্াল্াহু আলাইমহ 
ওয়াসাল্ানমর কোর বাস্তব নমবুনা হওয়া। নবীজী 
সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়াসাল্াম বনলন,
 عصابتان من أمت أحرزمها هللا من النار عصابة تغزو الند وعصابة

.تكون مع عيسى بن مرمي عليهما السلم

“আমার উম্নের দবু মট জামা‘আেনক আল্াহ 
ো‘আলা জাহান্নাম ফেনক মবুতি ফঘা্িা কনরনেন। 
একমট জামা‘আে হল, িারা মহ ব্ুস্তাননর উপর হামলা 
করনব। আর অপর জামা‘আে হল, িারা ঈসা মবন 
মারইয়াম আ.-এর সানে (দাজ্জানলর ফমাকামবলায়) 
োকনব”। [সবুনানন নাসাঈ হাদীস নং-৩১৭৭, মবুসনানদ 
আহমাদ হাদীস নং-১২৪৭৫ (সহীহ)]

িে মানস মেন ভাইনয়র শাহাদানের পর এই 
উপে্কানে আমরা আশা ও ফপনরশামনর  আনরকমট 
খবর ফপলাম। আমানদর অে্ন্ত মপ্রয়ভাজন আনরা দবুই 
ভাই দবুশমননর সানে প্রচডি লিাইনয় শহীদ হনয়নেন 
(ইন্নামলল্ামহ ওয়াইন্না ইলাইমহ রামজঊন)। োনদর 
মনধ্ এক ভাই আমানদর স্ানীয় মজম্াদার মেনলন। 
মেমন পামকস্তাননও মকেবু কাল অমেবামহে কনরনেন 
এবং এই সরকামর ব্বস্া ও এর িাদোরনদরনক 
খবুব কাে ফেনক ফদনখনেন। পামকস্তান ফেনক দবু ’জন 
মবুহামজরনক সেরসঙ্গী কনর মেমন উপে্কায় প্রনবশ 
কনরন। দীঘষিকাল মেমন কবু েনরর মাো ব্োর কারি 
হওয়ার পর, রনব্ িেোনরর সানে োর কৃে 
ওয়াদা পূরি করনলন। “হয়নো শরীয়ে নয়নো 
শাহাদাে”-এর পোকাবাহী এই মবুজামহদ ফনো 
এবং োর মামবুনরর শাহাদানের পর মহ ব্ু ফিানয়্া 
সংস্াগুনলা দাবী করনে - “হয়নো শরীয়ে নয়নো 
শাহাদাে”-এর দসমনক মবুজামহদীননদরনক উপে্কা 
ফেনক খেম কনর ফদওয়া হনয়নে এবং এর মবুনখাশ 
উনন্মাচন করা হনয় ফিনে। 

পহ উপমহতাহদহশর মুিলমতানগণ! 
ইমেহাস আমানদরনক আজনক আবানরা এক কমঠন 
পট পমরবেষিননর সম্বুনখ দাঁি কনরনে। মঠক ফেমনই, 
ফিমন পট পমরবেষিন হনয়মেল ৯/১১ এর পর। আজ 
সময় হনয়নে িাজওয়ানয় মহ্নক শরয়ী মানহানজর 
উপর দাঁি করাননার। ফখয়ানেকারী ফিানয়্া 
মবভানির েত্তাবধান োিা কাশ্ীর মজহাদনক োর 
উচ্চ মশখনর ফপঁোননার। পূনবষিকার িাজীনদর 
ফসই কারনামাগুনলানক পবুনজষিীমবে করার পে; 
এইনো আমানদর সামননই। আজ এলওমস’র পানি 
ধারাবামহক হামলা পমরচালনাকারী বাজ পামখনদর, 
ি্র আরশাদ ওয়াহীদ রহ.-এর সানে আনমমরকান 
ফ্ান হামলায় শাহাদাে-বরিকারী আমানদর 
কমান্ার; 
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উস্তাদ আেজলনক কীভানব ভবু নল োকনে 
পামর? মবুত্তামহদা মজহাদ কাউমন্নলর 
পৃষ্ঠনপা্ক এবং জামা‘আনের ফনোর 
মসংহ শাদূষিল - পামকস্তামন ফজট মবমাননর 
ফবামা ব্ষিনির ভনয় - খায়বার এনজমন্নে 
শহীদ ও মজহানদর মবুরুমব্ ইমজিমনয়ার 
আহসান আজীনজর রনতির সানে মক 
িাদোরী করনব? োরা মক ফবারহান 
ওয়ানীর স্নেগুনলানক অসমূ্পিষি ফরনখ 
মদনব? োরা মক শরীয়নের আওয়াজ 
উঁচবু  করার পর জামকর মূসার কমঠন 
পমরমস্মের মশকার হওয়ানক ভবু নল িানব? 
আজও মক ফখারাসানন বদর মনসূনরনক 
মননয় িবষিকারী কাশ্ীরী িবুবনকরা কাশমীর 
উপে্কায় োর মমশন ফেনক আমস্তন 
গুমটনয় োকনব? পামকস্তানন এবং আিাদ 
কাশ্ীনর অবস্ানকারী িাজী বাবার মশ্্ 
ও মহোকাখিীরা মক শহীদ শাইখ আেজল 
গুরুর মকোব “আনয়না” পনি ফদনখমন? 
শহীদ আজমল কাসানবর সঙ্গীনদরনক 
ফক ‘জবুনবুদবুল মেদা’ এবং ‘ফমাস্তাো 
আববু ইয়ািীনদর’ সানে পমরচয় করানব? 
মবুজামহদীনন কাশ্ীর মক মজহানদর ফনো 
কমান্ার ইমলয়াস কাশ্ীমরর রনতির 
সানে িাদোমরর মচন্তা করনে পানর? 

এসব প্রননের জবাব মনমশ্চে জবাব হনলা, 
না । োহনল এবার আসবুন! আমরা হিরে 
মাওলানা আনসম ওমর হামেজাহুল্াহ-
এর ফনেৃনত্ব “হয়নো শরীয়ে নয়নো 
শাহাদাে”- এর দসমনকনদর শমতিশালী 
কমর। সারাজীবন দাওয়াে ও মজহানদর 
পনে উৎসিষিকারী হাকীমবুল উম্ে, 
বনয়াবৃদ্ধ শাইখ আইমান আজ-
িাওয়ামহরীনক সবুসংবাদ ফদওয়ার মাধ্ম 
আপমনই। উপে্কা এবং মহন্ মননজর 
সামনেষি্র কানাকমি সবটবু কবু , শুধবুমার্ 
আল্াহর সন্তুমষ্টর জন্ মজহাদী শমতির 
পাল্ায় ফিনল মদন। মনমশ্চে োকবু ন, এই 
মারহুম উম্নের ফকান একজন ব্মতিও 

মনঃস্ নয়। জান-মাল, উত্তম পরামশষি 
মদনয় এবং দবু ‘আ মদনয়, মহ্ ও মসন্র 
শাসকনদরনক মশকনল আবদ্ধ করনে 
প্রস্তুে এই ফসনাবামহনীর অংশ ফহান। 
োরা ইনশা আল্াহ এখান ফেনকই ইমাম 
মাহমদর সাহানি্র জন্ রওয়ানা হনবন। 

এনস ফিনে এনস ফিনে কারওয়ানন আল 
মজহাদ,

কবু রআন ও সবুন্নাহর বাহক আল মজহাদ। 
জবুলবুনমর ইমেহানস ফমারা দা‘য়ীয়ানন 

আল মজহাদ,
বামেনলর খবুনন রমঙ্গন ফহাক গুমলস্তানন 

আল মজহাদ। 
লশকনর ইবমলশ হনব আদনমর সামনন 

মাোনে,
মনবু্্নত্বর ফমাকানবলায় শয়োমনয়্াে 

হনব পদানে। 
ভাঙ্গনে হনব কবু েমরর সব মশষ্টাচার আর 

মমে্াচার,
হিরনে মাহমদর আিমন আনি মচন্তা 

োমার ফনই ফি আর। 

পবুনরা উম্েনক মহদানয়ে কনরা দান, ফহ 
প্রভবু ;

দ্ীননক সাহানি্র ফসৌভাি্ কনরা দান, 
ফহ প্রভবু !

দাজ্জানল মেেনা ফেনক কনরা ফহোজে, 
ফহ প্রভবু ;

‘হয়নো শরীয়ে নয়নো শাহাদাে’ দাও 
মহম্ে, ফহ প্রভবু !

 وما توفيقنا إال بهلل! والصلة والسلم على رسول
. هللا، وعلى آله وصحبه ومن وااله

(‘নাওয়ানয় িািওয়ানয় মহ্’ ম্ািামজননর 
এমপ্রল-২০২০ সংখ্ার ৯১ পৃষ্ঠা ফেনক 

সংিৃহীে ও অনূমদে)
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